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1. A Nevelési Év Rendje
Nevelési év időtartama:
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli
munkanapként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és
programjáról - az óvodavezető véleményének kikérésével - az egyes tagóvodák/telephelyek
óvodapedagógusai jogosultak dönteni.
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a
nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai
asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, kertész) részvétele az alkalomszerű szervezés
függvényében kötelező.
Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai:
Bóbita Óvoda:
Gombácska Óvoda:
Mesepark Óvoda:
Tündérliget Óvoda:
Csillagvirág Óvoda:
Szedervirág Óvoda:
Nemesvidi Óvoda:

2021.07.01.-2021.07.31.
2021.07.01.-2021.08.31.
2021.07.01.-2021.08.31.
2021.08.01.-2021.08.31.
2021.08.01.-2021.08.31.
2021.07.19.-2021.08.31.
2021.07.19.-2021.08.31.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma
lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó
jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
Iskolai szünetek időpontjai:




Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
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A nyári zárások konkrét időpontjáról legkésőbb 2021. február 15-ig az óvodák hirdető tábláin,
az intézmény honlapján tájékoztatjuk a szülőket. A nyári zárások időpontjában ügyeletes óvoda
látja el a gyermekek felügyeletét.
Ledolgozandó munkanapok:
2020. december 12. szombat – munkanap – áthelyezett munkanap (12.24)
2. Pedagógiai folyamatok
Szabályozó dokumentumok:
 Pedagógiai Program
 Továbbképzési terv
 Önértékelési program
 SZMSZ
 Iratkezelési szabályzat, melynek része az adatvédelmi szabályozás
 Házirend
 Vezetői pályázat/Vezetési program
 Vezetői önértékelésre/ tanfelügyeletre alapozott önfejlesztési tervek
2.1. Pedagógiai folyamatok – Tervezés

-

Pedagógiai folyamatok - Tervezés
„P”
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? - Az éves munkaterv összhangban
van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az
operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya?

Kiemelt cél: Az intézményi szabályzó dokumentumok, a munkaközösség meghatározott céljai,
összhangban legyenek a nevelőmunka tervezésével, biztosítva a minőségi pedagógiai
nevelőmunkát. A stratégiai dokumentumban meghatározott célok megvalósítását az operatív
tervezés segítse elő. A tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságát, az
érdeklődési körét, valamint a szociokulturális hátterét.
Feladatok:
 A Mesepark Óvodában a tervezésénél jobban ki kell domborítani a sajátos arculatra
épülő tervezést.
 A tematikus terv készítésénél a differenciált cél és feladatok meghatározás legyen
tudatosabb, valamint az értékelő visszacsatolás legyen jövőbe mutató.
 A

hátrányok

kompenzálására,

esélyegyenlőségre

óvodapedagógiai

megjelenítése a tervezés, szociometria készítése során.
 A mozgás tervezésénél változatos mozgásformák megjelenítése.
4

feladatok

 Önértékelési program elkészítése 2020-2025 terjedő időszakra.
Tagóvodák
Nemesvidi Óvoda

Csillagvirág Művészeti
Modellóvoda

Cél:
Pedagógiai Program
módosítása.
Feladatok:
PP módosítása: művészeti
értékek, törvényi előírások,
környezettudatosság
szellemében.

Cél:
Terveink gazodnak az
aktuális feladatokhoz,
figyelembe vesszük a sajátos
arculatunkból fakadó
jellegzetességeket.
Feladatok:
Terveink elkészítése
gyermekek életkori
sajátosságainak, a
szociokulturális háttérének
figyelembe vételével.

Szedervirág Óvoda
Cél: A tervezési
folyamatokban figyelembe
vesszük a helyi adottságokat,
valamint az előző év
tapasztalatait. Kiemelt célunk
a hátránycsökkentés a
tanulási nehézséggel küzdő
és az újonnan óvodába kerülő
gyermekek esetében is.
Feladatok:
A célok kitűzése után a
hátránycsökkentő
tevékenységek, programok
kidolgozása.

2.2. Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás

-

-

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás
„D”
Hogyan történik a tervek megvalósítása?
Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?
- A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő
nevelési év tervezése
Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a
viszonya?

Kiemelt cél: A meghatározott célok eléréséhez rendelt feladatok tervszerű, tudatos
megvalósítása a nevelési év során. A megvalósításnál folyamatos nyomon követés valósul meg.
Feladatok:
 Megváltozott külső körülményekre történő gyors reagálás, kreatív gondolkodás,
alkalmazkodás az új helyzethez.
 Az óvodapedagógus a tervezőmunkája során vegye figyelembe az intézményi belső
elvárásokat, a speciálisan meghatározott ellenőrzési területeket.
 Az óvodai neveléshez szükséges műveltségterületek, szaktárgyi tudás felfrissítése,
alaposabb megismerése.
 A különböző korcsoportnál a fejlesztésre szoruló területekhez, konkrét feladatok
hozzáadása.
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Tagóvodák
Nemesvidi Óvoda

Csillagvirág Művészeti
Modellóvoda

Cél: PP - ban megfogalmazott Cél: Az eseménytervben kitűzött
művészeti
nevelési
célok feladatok, tevékenységek
megvalósuljanak.
megvalósítása.
Feladatok:
A PP - ban az intézményre
vonatkozó művészeti
specialitások, az egyes
tevékenységi területek gyakorlati
megvalósításának részletekig
történő lebontása-leírása.

Feladatok:
A tervezés során figyelembe
vesszük az előző nevelési év
eredményeit, tapasztalatait. A
nevelési év során adódó
lehetőségek, váratlan események
megvalósítását mérlegeljük. A
reflexiók tükrözzék a megvalósítás
eredményességét, melyeket a
további tervezés során fel tudunk
használni.

Szedervirág Óvoda
Cél: Megvalósítás során
alapozás a helyi népszokások
kialakult formáira,
bekapcsolódás a falu ezen
programjaiba. A jeles
napokhoz kapcsolható
népszokások újabb formáinak
felkutatása, bevezetése.
Váratlan lehetőségek
kihasználása.
Feladatok: Felvenni a
kapcsolatot a helyi
szervezetekkel külső helyszíni
foglalkozások megtartásának
érdekében. Szülők bevonási
lehetőségeinek kidolgozása.
Agroturisztikai Központ
helytörténeti gyűjteménye által
nyújtott lehetőségek
kihasználása.

2.3. Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés

-

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés
„C”
Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?
– Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső
ellenőrzést végeznek.

Kiemelt cél: A mindennapi pedagógiai nevelőmunka során, a belső ellenőrzés alkalmával a
hiányosságok feltárása.
A belső ellenőrzés általános rendje:
Idő
pont
09.
10.

11.

Ellenőrzés célja

Ellenőrzés területei

Munkaköri leírások
aktualitásai
A nevelési évet
indító
adminisztrációs
teendők nyomon
követése
Tájékozódó
látogatás a
csoportokban

pedagógus és alkalmazotti
kör
Nevelési tervek, befogadási
tervek, felvételi és
mulasztási naplók,
táblázatok, ütemtervek
Szokásrendszer alakítása,
dajka, óvodapedagógusi
feladatok tudatossága,
harmóniája. Kés- villa
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Alkalmazott
módszerek
dokumentumok
aktualizálása
dokumentum
elemzés

Ellenőrzést végzők

látogatás,
elemzés

intézményvezető,
intézmény vezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

intézményvezető
intézményvezető,
intézmény vezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

használata, a csoport
rendjének fenntartása,
mosdóban kialakított
szokások.
Óvodán belüli egységes
szokásalakítás.
12.

01.

02.

03.

03.

04.

folya
matos

Óvodaköteles
gyermekek
óvodába járásának
nyomon követése
A helyiségek
tisztasága, rendje

Felvételi és mulasztási
naplók

dokumentum
elemzés

intézményvezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

dajkák, takarítónő, konyhai
kisegítők

megfigyelés,
információ
gyűjtés

intézményvezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők
élelemzés vezető
intézményvezető,
intézmény vezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

Tematikus látogatás Az egészséges életmód
a csoportokban
szemléletének megjelenése
a gyakorlatban.
Mozgásfejlesztés
megvalósulása a
csoportban, differenciált
feladatadás, prevenció
Környezettudatosság
szemléletének megjelenése
az óvodai csoportokban.
A gyermekek
Személyiséglapok pontos
fejlődésének
vezetése, fejlesztési feladat
nyomon követése
megjelenítése.
Fogadóórák, szülői
értekezletek
feljegyzéseinek ellenőrzése.
Adminisztrációs
Nevelési tervek,
teendők nyomon
értékelések, ütemtervek
követése
Éves tervek tudatossága,
mozgás megjelenése a
tematikus tervekben.
Hospitálási naplók.
Tanügyigazgatással Szabadságnyilvántartás,
kapcsolatos
jelenléti ívek, munkaidő
dokumentációk
nyilvántartás, beszámolók
ellenőrzése.
készítése.
(helyettesek,
tagóvoda vezetők,
élelmezés vezető)
Visszatérő látogatás Az egészséges életmód
szükség szerint
szemléletének megjelenése
a gyakorlatban.
Mozgásfejlesztés
megvalósulása a
csoportban, differenciált
feladatadás, prevenció.
Környezettudatosság
szemléletének megjelenése
az óvodai csoportokban.
A helyiségek
dajkák, takarítónő, konyhai
tisztasága, rendje
dolgozók
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foglalkozás
látogatás
elemzés

dokumentum
elemzés

intézményvezető,
intézményvezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

dokumentum
elemzés

intézményvezető
intézményvezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

dokumentum
elemzés

intézményvezető

foglalkozás
látogatás,
elemzés

intézményvezető,
intézményvezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

megfigyelés,
információ
gyűjtés

intézményvezető
helyettesek,
tagóvoda vezetők

folya
matos

A HACCP
szabályainak
betartása.

Konyhai dolgozók
(szakács, konyhai kisegítő,
sofőr, raktáros)

Megfigyelés,
információ
gyűjtés, nyomon
követés

élelmezés
vezető
intézmény
vezető
élelmezés
vezető

Várható külső ellenőrzés
2021 évben az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján várhatóan
 Vezetői, intézményi tanfelügyeletre
 Minősítő eljárásra kerül sor.

Csillagvirág Művészeti
Modellóvoda
Cél: Belső ellenőrzés a
központilag meghatározottak
alapján.
Feladatok:
A művészeti program speciális
dokumentációinak ellenőrzése:
- ÓNME saját fejlesztésű
művészeti csoportnaplója
- Így fedezzük fel a világot!
projekt napló
- Művészeti komplexitást, a
művészeti területek
beintegrálását támogató
gyűjtemények
- Gyermektükör
- Gyermeki tevékenységek
eredményességi mutatói
Ellenőrzési terület:
Megegyezik a központiéval.

Tagóvodák
Nemesvidi Óvoda
Cél:
Tervezett feladatok
megvalósítása, naprakész és
pontos dokumentációvezetés,
nevelőmunka hatékonyságának
növelése. Az előző nevelési év
eredményei alapján a tanulás
támogatásának segítése.
Feladatok:
Tudatos szokásalakítás,
önállóságra nevelés, fejlesztés.
A gyermekek szociális háttérből
eredő hátrányainak csökkentése,
felzárkózás segítése melyben
kiemelt figyelmet fordítunk az
SNI-s és BTMN-es
gyermekekre.
Ellenőrzés területe:
Az ellenőrzés rendje és területei
megegyeznek a központival. A
központi ellenőrzés mellett:
hátránycsökkentés és
felzárkóztatás megvalósulása a
mindennapi nevelőmunkában.

Szedervirág Óvoda

Cél: Hátrányok csökkentése, a
gyermekek egyéni
képességeinek fejlesztése a
megvalósítás során.
Feladatok: Tervek elkészítése,
feladatok összehangolása,
szervezési munkálatok.
Külső ellenőrzés: Várhatóan
Üstné Szép Gyöngyi minősítő
eljátására kerül sor a nevelési
év során.

Ellenőrzés területe:
Az ellenőrzés rendje és
területei megegyeznek a
központival. A központi
ellenőrzés mellett:
hátránycsökkentés és
felzárkóztatás megvalósulása a
mindennapi nevelőmunkában.

2.4. Pedagógiai folyamatok- Értékelés

-

Pedagógiai folyamatok – Értékelés
„C”
Hogyan történik az intézményben az értékelés?
Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?
– Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják,
elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet
készítenek.
– Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.
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Kiemelt cél: Az intézményben a meghatározott tervek szerint történjen meg az értékelés,
melyek segítik az intézményi mutatók elkészítését.
Feladatok:
 Vezetői, intézményi tanfelügyeleti látogatásra kerül sor, értékelés tükrében fejlesztési
terv készítése.
 A gyermekek értékelés továbbra is a Pedagógiai Programban meghatározott kritériumok
szerint a nyomon követésben kerül rögzítésre, félévente.
Teljesítményértékelés
Teljesítmény
értékeléssel
érintett
Pedagógusok
Pedagógiai munkát
segítők
Egyéb
alkalmazottak

Időpont

Felelős

2021.08.31.

Intézményvezető helyettes, tagóvoda
vezető
Intézményvezető helyettes, tagóvoda
vezető
Intézményvezető helyettes, tagóvoda
vezető, élelmezésvezető

2021.08.31.
2021.08.31.

2.5. Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés,
intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb
mérések.)
Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített
megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések
meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési- értékelési eredmények függvényében
szükség esetén korrekciót végez

Kiemelt cél: Az előző nevelési év különböző méréseinek, megfigyeléseinek, eredményeinek
a visszacsatolása, beépítés az intézkedési terv alapján.
Feladatok:
 Gyermekek nyomon követésének eredményei alapján, fejlesztésre szoruló területek az
óvodapedagógusok számára:
 Gombácska Óvoda: játék, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 Nemesvidi Óvoda: Testápolási teendők, öltözködés
 Mesepark Óvoda: Testápolási teendők, öltözködés, étkezés, mozgás,
tanulás
 Szülői elégedettség alapján kiemelt figyelem az óvodapedagógusok részéről:
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 Csillagvirág Művészeti Modellóvoda esetében jelzés az étel
minőségével kapcsolatosan. HACCP fokozott betartása.
Csoportlétszámok normalizálása. A kommunikáció fejlesztése,
szülők tájékoztatása, fogadódórák tervszerű lebonyolítása.
 Gombácska Óvodába személyi feltételek fejlesztése.

3. Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés
Személyiségfejlesztés
Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?
Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)?
- Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése?
– Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik
minden gyermek szociális helyzetéről.
- Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?
- Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?
Közösségfejlesztés
- Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését?
- Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
-

Kiemelt cél: Az óvodák a sajátosságukból, területi elhelyezkedésükből kifolyólag lehetőséget
biztosítanak a hátrányok leküzdésére, a közösségi érzés erősítésére. Olyan tevékenységek,
programok szervezését, megvalósítását tervezik, mely elősegíti a személyiség és a közösség
fejlesztését.
Feladatok:
 A telephelyek, tagóvodák Eseménytervének (melléklet) tevékenységei határozzák meg
az óvodapedagógusok konkrét feladatait.
3.1.Személyiségfejlesztés
Óvoda

Fejlesztő foglalkozás

Vezetője

Bóbita

Alkotószobai foglalkozások

Mesepark

Meseműhely

Tündérliget

Alapozó terápia
Ligetlakók mozgásos játékai
„Népi kincsesláda” hagyományápoló
műhely
„Apró lábak” zenés-mozgásos műhelye
„Szederlánc” népi gyermekjátékok fűzére

A nevelőtestület minden tagja
havi váltásban
Molnár Erika
Lákovicsné Kontra Éva
Bogdánné Posza Szilvia
Darázs Józsefné
Némethné Czobor Krisztina

Gombácska
Nemesvid
Szedervirág
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A nevelőtestület minden tagja
A nevelőtestület minden tagja
A nevelőtestület minden tagja

Csillagvirág
Művészeti
Modellóvoda

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
alternatív nevelési program alapján

A nevelőtestület minden tagja

3.2.A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése
 Továbbra is aktív, szoros együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal, nem csak a
gondozottság hiányának, hanem a szülői kötelességek mulasztásának, az elhanyagoló
nevelésnek a jelzése.
 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az óvodaköteles gyermekek rendszeres óvodába
járását és jelezni, ha szükséges, az igazolatlan hiányzásokat.
 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek időben jussanak el szakemberekhez,
egyéni, differenciált fejlesztésük a mindennapokban valósuljon meg. A havi tematikus
tervek, nevelési gondozási tervek is tartalmazzák, hogy mivel, hogyan differenciálnak
a csoportokban.
 A kontrollvizsgálatok határidejének pontos követése, a gyerekek felterjesztése minden
óvodapedagógus kötelessége.
 A halmozottan hátrányos gyermekek megfelelő fejlődése érdekében, szorosabb
kapcsolat kialakítása a Gyermekjóléti szolgálat szakemberével és a területileg illetékes
képviselővel. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében konkrét óvodapedagógusi
feladatok megjelenése a tervezésben, csoportnaplóban.
 Az óvodapedagógusok részéről tudatosság, átgondoltság, az intézményi protokoll
betartását illetően.
 A

felzárkóztató

fejlesztések

mellett

egyéb

segítség

nyújtás

a

családnak,

adománygyűjtések szervezése.

3.3.Tehetséggondozás
Óvoda

Tehetségműhely

Vezetője

Bóbita

„Bokréta”-népi dalos játékok,
gyermektánc
„Zenemanók”

Kiss Katalin
Nagy Krisztina
Horváthné Dinai Gyöngyi
Körtvélyesi Ilona

Tündérliget

„Csodabogarak a
búvárszobában”

Gombácska

„Népi kincsesláda”
hagyományápoló műhely

Nemesvid

„Apró lábak” zenés-mozgásos
műhelye

Bosnyák Edit, Tóthné Szalavári
Ottília, Molnár Szilvia,
Tomborné Boros Edit
Némethné Czobor Krisztina,
Bocskai Dorina, Rácz Lívia,
Körtvélyesi Ilona
Szanyi Tamásné, Pidás
Krisztina

Mesepark
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Szedervirág
Csillagvárág Művészeti
Modellóvoda

„Szederlánc” népi
gyermekjátékok fűzére

Csordásné Tamás Ildikó, Üstné
Szép Gyöngyi

„Csillagfüzér” interperszonális,
testi kinesztetikus zenei
műhely
„Csillagláda” interperszonális,
térbeli - vizuális típusú,
képzőművészeti műhely

Lakos Mónika, Virágné Molnár
Anna Gabriella
Juhászné Darázs Anikó
Móri Erika

3.4.Önálló tanulás
 A spontán adódó helyzetek kihasználása a tanulásra, óvodapedagógusok kreativitásának
kibontakoztatása, helyzetfelismerése.
3.5.Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés
 Az étlapkészítésnél az élelmezés vezető a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat tartalmazó EMMI rendeletet is vegye
figyelembe, az összeállított ételek változatosak, harmonikusak és mindenképp ízletesek
legyenek. Csökkentse a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen
zsír-tartalmú ételek fogyasztását, zöldségek, gyümölcsök, illetve tejtermékek legyenek
túlsúlyban az étkezésben. A főzés során sokkal kevesebb ízfokozó, különböző
fűszernövények használata. Sokkal több idény gyümölcs, friss zöldség fogyasztási
lehetőség biztosítása.
 Úszásoktatás a nagycsoportosok részére októbertől.
 A születés, névnapokra hozott ünnepi kínáló, lehetőleg egészséges étel legyen, akár
különleges gyümölcs, zöldség, aszalt gyümölcs stb.
 Az egészséges életvitel megismertetése a gyermekekkel, szülőkkel. A változatos napi
mozgás tervezése, (zenés mozgás, udvari szervezett mozgás, preventív torna) jelenjen
meg minden óvodánál a tervezésben és kerüljön mindennap megvalósításra.
Környezettudatos életmódra nevelés
 Az elmúlt évekhez képest sokkal több túra, kirándulás szervezése a természetben,
hogy biztosítani tudjuk a természetközeliséget a gyermekek számára.
 A környezettudatos magatartás alakítása, változatos, gazdag tevékenységek
kínálatival, amely a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére, előzetes tapasztalataira
épül.
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 A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében az újrahasznosítás, a megújuló
energiák megismertetése a gyermekkel.
 A felnőttek személyes példaadással segítsék a környezettudatos magatartás
megalapozását.
 Az óvodapedagógusok környezeti neveléssel kapcsolatos ismereteinek a megújítása,
fogalmak értelmezése a környezetvédelem területén.
3.6.A gyermekek együttműködésének segítése
 A telephelyek, tagóvodák Eseménytervei tartalmazzák a változatos, gazdag
programokat, az ünnepnapokat.
 Változatos módszerek (kooperatív technikák, projekt tervezés) alkalmazásával, közös
rendezvények szervezésével a gyermekek együttműködő képességének fejlesztésére.
3.7.Közösségépítő tevékenység
 Pedagógusnap közös megünneplése.
 Az

óvodák

saját

hagyományaiknak

megfelelően

szerveznek

csapatépítő

rendezvényeket.
 Közös kirándulás szervezése az alkalmazotti közösség számára, a fenntartó
támogatásával.
 Szülőknek közös programok szervezése. (családi nap, szülői fórumok, bálok)
Gyermekek részére tervezett intézményi szintű programok
 Sport - Nap 2020. októberben, felelőse a Némethné Czobor Krisztina.
 A “Népmese napja” 2020. szeptember, felelőse a Molnárné Bertalan Mónika.
 Gyertek lányok ligetre 2020. május, felelőse a Némethné Marton Ilona

Csillagvirág Művészeti
Modellóvoda
Cél: Az integrációs közösségben a
művészeti együttműködési formák,
tartalmak gazdagítása. Az egészséges
életmód - környezettudatosságra és
fenntartható fejlődésre nevelés helyes
attitűd kialakítása.

Tagóvodák
Nemesvidi Óvoda
Cél: Óvodán belül és kívül egyaránt
segítjük a szociális hátrányok
enyhítését, a személyiség
kibontakozását és a közösségi
magatartás erősítését.

13

Szedervirág Óvoda
Cél: A gyermekeknek maradandó
élmény nyújtása, óvoda és a család
kapcsolatának erősítése,
hátránycsökkentés, közösségépítés.
Részvétel a faluszintű
rendezvényeken.

Feladatok:
Közösség építő programokon aktív
részvétel.
Az integrációs közösség tagjai számára a
nyitott óvoda biztosítása.
Az egészséges életmód környezettudatosságra és fenntartható
fejlődésre nevelés megvalósításához:
képzések, ötletbörze, vizuális jelek, stb.

Feladatok: Az újonnan érkező
gyerekek szociális hátterének
feltárása, megismerése. Személyes
példaadással, tudatosan tervezett és
spontán adódó lehetőségek
kihasználásával segítjük a
környezettudatos magatartás
megalapozását, egymás elfogadását.
Olyan programokat szervezünk
(lásd: Eseményterv), melybe az
óvoda szűkebb és tágabb közössége
is bevonható.

Feladatok: Feltételek
megteremtése, feladatok
összehangolása, partnerkapcsolatok
kihasználása.

4. Eredmények
Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések
eredményei
esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint,
települési szint elismerések
6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei
(szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) o neveltségi mutatók
Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?
Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?
Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját?
-

–

-

Kiemelt cél: A nevelési év során azon folyamatok megvalósítása, és szabályozása, mely
elősegíti az intézményt a szervezeti eredmények, magasabb mutatók eléréséhez.
Feladatok:
 Gyermekek nyomon követése során kapott eredmények kimutatása.
 Különböző pályázatokon való részvétel.
 A külső partnerek elégedettségi mutatóinak elkészítése. Általános iskolákkal
kapcsolattartás a gyermekek iskolai eredményeinek nyomon követése érdekében.

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
-

-

Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő
tevékenységeik?
– Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési
körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az
intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?
Hogyan történik az információátadás az intézményben?
– Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz
szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
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Kiemelt cél: Hatékony kommunikációs csatornák működtetése, mely biztosítja az
intézményben az alkalmazottak számára a szükséges információt. Különböző tevékenységekkel
biztosítjuk a belső kapcsolataink erősödését, valamint fejlesztjük az óvodán belüli- kívüli
együttműködést.

Nevelés nélküli munkanapok
s.sz.
1.

Esemény/téma
Kistérségi szakmai nap.

Felelős
Tamásné Turbéki
Angéla
Munkaközösség
vezetők

Határidő
2021.02.20.

Szakmai nap, óvodánként a sajátos
2021.04.01.
arculat erősítése céljából.
3.
XXVI. Tavaszi Konferencia,
Ujságh Andrea Anna
2021. 04. 16.
ÓNME Egyesület
A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket a programot megelőzően legalább hét nappal előtte
2.

írásban tájékoztatjuk. Ezeken a napokon az intézmény ellátja - a szülők igénye esetén- a
gyermekek felügyeletét. A munkatársi értekezleteket változó intervallumban és témában
tartanak a tagóvoda vezetők, valamint a vezető helyettesek.

5.2.Szakmai munkaközösségek
( A munkaközösségek konkrét feladatterve a mellékeltben megtalálható)
 A Bóbita óvodában a szakmai munkaközösség, a hagyományőrzéssel foglalkozik
továbbra is. Vezetője: Némethné Marton Ilona
 A Tündérliget óvoda a környezettudatos neveléssel kapcsolatosan bővíti a szakmai
ismereteit. Vezetője: Molnár Szilvia
 A Mesepark óvodában a munkaközösség, az anyanyelvi neveléssel kapcsolatosan
szervez programokat. Vezetője: Molnárné Bertalan Mónika
 Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Művészeti szakmai munkaközösség a kiemelt
művészeti nevelés támogatására, a művészeti tevékenységek gazdagítására, a
művészetek nemzeti értékeinek átörökítésére hozta létre a nevelőtestület. Vezetője:
Ujságh Andrea

5.3.Belső tudásmegosztás
 Dajkák számára fórum szervezése, tapasztalatok megosztása, ismeretek bővítése.
 Az óvodapedagógusok rendszeres hospitálása, évente legalább két alkalommal.
Tapasztalatok lejegyzése a hospitálási napló és megosztása a kollégákkal, a
munkaközösségi foglalkozásokon.
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 Tanfolyamokon résztvevő óvodapedagógusok átadják tapasztalataikat a nevelőtestület
többi tagjának egy szakmai megbeszélés keretében.

5.4.Információ átadás


Szakmaközi megbeszélések kezdeményezése az óvodák között.



Intézményvezető rendszeres látogatása az óvodákban.



Az alulról érkező információk továbbítása az intézményvezető felé, helyettesek,
tagóvoda vezetők, aktívabb bevonásával.



A Honlapról való tájékoztatás a tagóvodák esetében legyen folyamatos.



Érdekképviseleti tagok aktívabb kapcsolatot ápoljanak a dolgozókkal, rendszeresen
mérjék fel a dolgozók igényeit, meglátásait, melyet továbbítanak az intézményvezető
felé.



Határidő betartása a tagóvoda vezetők írásos beszámolóival, egyéb dokumentációk
beérkezésével, hiszen az információ megfelelő áramlásához szükségesek.



Vezetői és kibővített (érdekvédelmi képviseletek) értekezletek szükség szerint több
alkalommal.



Munkaközösség vezetők számára három havonta értekezlet szervezése.



Nevelőtestületek munkamegbeszélése a vezetői értekezleteket követően kötelezően
havonta egy alkalommal, szükség szerint többször.



Félévente szóbeli beszámoló óvodánként a munkaterv megvalósulásával
kapcsolatosan.



Körlevelek, telefonon történő megkeresés formájában a dolgozók tájékoztatása.



A Szülői Munkaközösség képviselőit a nevelőtestületi értekezletekre történő
meghívása. Fogadó órát biztosítunk igény szerint. Szülői munkaközösségek fórumának
szervezése évente legalább két alkalommal, szükség szerint többször. Az SZMSZ-ben
rögzített panaszkezelési sorrend betartására törekszünk.



A döntések előkészítésénél a Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezet és a
Munkaközösségek véleményének kikérése, képviselőik a vezetői értekezleteken való
részvétele.

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

Cél: Minden óvodapedagógus aktív
– alkotó tagja a művészeti nevelést
támogató munkaközösségnek.
A Balatonmáriafürdő/Csillagvirág
valamint a MÓK/Csillagvirág
honlapokon a tartalmak megjelenése

Tagóvodák
Nemesvidi Óvoda
Cél:
Kapcsolódunk a Zöldebb óvoda
munkaközösséghez. Az óvodán
belüli illetve a működéssel
kapcsolatos információátadásra
törekvés.
Feladatok:
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Szedervirág Óvoda
Cél: Az intézményben dolgozó
minden kolléga időben hozzájusson
minden munkakörével kapcsolatos
és az intézmény egészét érintő
információhoz.
Feladatok: Értekezletek,
megbeszélések tartása, aktualitások

naprakész legyen - intézményi
partnereink jól informáltak.
Feladatok:
Tagóvodai szinten művészeti nevelést
támogató munkaközösség létrehozása,
működtetése.
Felelős személy megbízása a honlapok
tartalmának feltöltésével.
Fotó- és híranyag biztosítása, a PP
kitűzött céljainak megfelelően,
kiemelten a művészeti értékek mentén.

Továbbra is napi kommunikáció az
óvodánkban. Együttműködő
kapcsolattartás az
intézményvezetővel.
Más forrásból szerzett
tapasztalatokat (pl. hospitálás,
képzés) megbeszéljük, átgondoljuk,
sajátos arculatunkra formálva
beépítjük nevelőmunkánkba.

megbeszélése. Dajkák tájékoztatása
az őket érintő feladatokról,
rendelkezésekről.

6. Az intézmény külső kapcsolatai
-

-

Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?
Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?
– Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit
(az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
– A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek
biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi
szint, megyei szint, országos szint)?

Kiemelt cél: A külső partnereinkkel a hatékony és az együttműködő kapcsolat kialakítására
törekszünk, figyelembe véve az előző nevelési év visszajelzéseit, tapasztalatait. A helyi
közéletben aktív részvétel.
Feladat:
Partnerkapcsolataink
 Az SZMSZ-ben rögzített módon történik, a közös tevékenységek a telephelyek,
tagóvodák Eseményterveiben találhatóak.
 Az óvodákban folyó szakmai munkák megismertetése a környezetünkben élőkkel, aktív
marketing tevékenység alakításával.
 Az elmaradt külső partnereink elégedettség mérésének lebonyolítása, szükséges
visszacsatolások megismerése.
 Határon túli kapcsolat kialakítása más óvodákkal, eleget téve a Pedagógiai
Programban meghatározottaknak
Részvétel a közéletben
 Marcaliban a Gombácska Óvoda a városi Szüreti programban közreműködik.
 Az adventi gyertyagyújtáskor a Mesepark Óvoda ad ünnepi műsort a Gyümölcsoltó
Boldogasszony templom előtt.
 A Szedervirág óvoda, a Nemesvidi óvoda és a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
lakóhelyük közéletében, rendezvényein vesznek részt.
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 Az óvodák rendszeresen látogatják az idősek otthonát, meghívásra civil szervezeteket,
ünnepek alkalmával, műsorral készülnek.

6.1.Szülői Értekezletek
Bóbita Óvoda
Téma
Előadó
1. SZM tagok megválasztása, szokásalakítás
óvodapedagógusok
nevelési tervek ismertetése, programok
megbeszélése.
2. A csoportban kialakult szokások értékelése
Óvodapedagógusok
a félév tükrében, az iskolára történő
fejlesztő pedagógus
felkészítés megismertetése a szülőkkel.
3. A nevelési év tapasztalatai, a nyári óvodai
óvodapedagógusok
élettel kapcsolatos tudnivalók ismertetése.
4. Ismerkedő szülői értekezlet az új
Intézményvezető,
gyermekek szülei számára, Házirend, PP,
óvodapedagógusok
beszoktatás feladatainak ismertetése.
Gombácska Óvoda
Téma
Előadó
1. A szokásrendszer ismertetése, a befogadás
óvodapedagógusok
időszakának, tapasztalatai, az iskolára
fejlesztő pedagógus
történő felkészítés ismertetése, egyéb
aktualitások.
2. Féléves értékelés a csoportban folyó
óvodapedagógusok
pedagógiai munkáról, a gyermekek
fejlődésének eredményéről.
3. A nevelési év értékelése, éves
óvodapedagógusok
tapasztalataink összegzése. Év végi
programok egyeztetése. A nyári élettel
kapcsolatos tudnivalók ismertetése.
4. Ismerkedő szülői értekezlet az új
intézményvezető
gyermekek szülei számára- Házirend, PP,
intézményvezető
beszoktatás feladatainak ismertetése.
helyettes
óvodapedagógusok
Csillagvirág Óvoda
Téma
Előadó
1.Csillagvirág óvodás lettem
Csillagvirág óvónők,
Élet a vírusokkal
dajkák, pedagógiai
Művészeti program bemutatása, Házirend,
asszisztens
Gyermekeink óvodás mindennapjai művészeti
programunkban
Dr. Kónya Gábor
Szülő-óvónő fórum
Csillagfüzér, Csillagláda tehetséggondozó
Csillagvirág
műhelyekről fórum
tehetséggondozók
2. Csillagvirágos pillanatok
Csillagvirág óvónők
Egészséges életmódra nevelés - az óvodás
gyermekek környezettudatosságra és fenntartható Miókovics Eszter
fejlődésre neveléséért. Fórum a nyílt napon
tapasztaltakról, Adventi programok
3.Iskolás lesz a gyermekünk
Monostoriné Fekete
Óvodai iskolára felkészítő-játékba integrált tanulási Ottília igazgató
folyamatokról, Bemutatkozik a Balatonkeresztúri
Tanító párok
Festetics Kristóf Általános Iskola, Együtt az első
Csillagvirág óvónők
Csillagvirág óvónők
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Határidő
2020.09.16.

2021.01.20.

2021.04.21.
2021.06.30.

Határidő
2020.09.29.

2021.01.31.
2021.04.30

2021.06.30.

Határidő
2020.
09.09.

2020.
11. 18.

2020.
01. 20.

osztályban - tanítónői gondolatok, Szülők – nevelők
egymás közt
4.Együtt közösen az óvodásokért
Így fedezzük fel a világot!
Évzáró, Gyermekheti és nyári programok
Tehetséggondozó műhelyekről szülői fórum
5.Csillagvirág nyitogató
Ismerkedés az óvodával, Művészeti nevelés célja,
feladata, kerete, tevékenységei
Téma
1.

2.

3.
4.

Téma
1.

2.

3.

Csillagvirág
tehetséggondozók
Csillagvirág óvónők

Nemesvid Óvoda
Előadó
Óvodapedagógusok
Nevelési évvel kapcsolatos információk,
változások: házirend, napirend,
csoportösszetétel, éves tervek ismertetése.
EPSZ által nyújtott szolgáltatások
Szokásrendszer fontossága, a gyerekek
játékában előforduló konfliktusok kezelése.
Beszoktatás, visszaszoktatás tapasztalatai
Aktualitások megbeszélése, Szülői
Szervezet tagjainak megválasztása
Félév értékelése, következő félév feladatai,
tervei, Gyermekek fejlődését nyomon
Óvodapedagógusok
követő dokumentum bemutatása,
Tanítónők
fogadóórák fontossága, aktualitások, iskolás EPSZ fejlesztő
lesz a gyermekem?!
pedagógusa
Nevelési év értékelése, Nyári óvodai élettel Óvodapedagógusok
kapcsolatos tudnivalók, programok
Ismerkedő szülői értekezlet az új
gyermekek szülei számára, Házirend, PP,
beszoktatás feladatainak ismertetése.
Mesepark Óvoda
Előadó
Közérdekű információk az óvodavezető
intézményvezető
részéről, változások. A beszoktatás,
helyettes
visszaszoktatás tapasztalatai, nevelési terv
óvodapedagógusok
ismertetése. Az adott csoportra vonatkozó
szakemberek
speciális témák (iskolaérettség,
beszédfejlődési problémák, stb.) meghívott
szakemberek részvételével. Aktualitások
megbeszélése.
Féléves értékelés a csoportban folyó
pedagógiai munkáról, a gyermekek
óvodapedagógusok
fejlődésének eredményéről. II. félévi
események, programok időpontjának
megbeszélése
A nevelési év értékelése, éves
óvodapedagógusok
tapasztalataink összegzése. Év végi
programok egyeztetése. A nyári élettel
kapcsolatos tudnivalók megbeszélése.

4. Ismerkedő szülői értekezlet az új
intézményvezető
gyermekek szülei számára, Házirend, PP,
intézményvezető
beszoktatás feladatainak ismertetése.
helyettes
Szedervirág Óvoda
Téma
Előadó
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2020.
04. 21.

2020.
05. 27.

Határidő
2020. 09. 25.

2021. 01. 15.

2021. 05.14.

Határidő
2020.09.29.

2021.01.31.

2021.04.30

2021. 06. 30.

Határidő

1. Évnyitó értekezlet. A házirend, az első
Óvodapedagógusok
féléves feladatok, programok, fejlesztő
foglalkozások ismertetése. Év végére
elérendő követelmények korcsoportok
szerinti ismertetése.
2. Féléves értékelés, következő félév
Óvodapedagógusok,
feladatainak ismertetése, fejlesztő
fejlesztő
pedagógusok meghívása, munkájuk
pedagógusok.
bemutatása.
3. Nagycsoportos szülői értekezlet a leendő
Óvodapedagógusok,
tanítónő meghívásával.
tanítítónő
4. Évzáró szülői értekezlet. Évértkelés, nyári
Óvodapedagógusok
programok ismertetése.
Tündérliget Óvoda
Téma
Előadó
1. SZM tagok megválasztása, szokásalakítás
óvodapedagógusok
nevelési tervek ismertetése, programok
megbeszélése.
2. A csoportban kialakult szokások értékelése
Óvodapedagógusok
a félév tükrében, az iskolára történő
fejlesztő pedagógus
felkészítés megismertetése a szülőkkel.
3. A nevelési év tapasztalatai, a nyári óvodai
óvodapedagógusok
élettel kapcsolatos tudnivalók ismertetése.
4. Ismerkedő szülői értekezlet az új
Intézményvezető,
gyermekek szülei számára, Házirend, PP,
óvodapedagógusok
beszoktatás feladatainak ismertetése.

2020.09.15.

2021. 02.09.

2021. 04.06.
2021. 05. 25.
Határidő
2020.09.17.

2021.01.13.

2021.04.22.
2021.06.30.

Elvárás
minden
óvodapedagógustól
a
szülők
tájékoztatása
az
alábbi
területeken/témákban:
 A nevelés rendjéről.
 Csoportprofil ismertetése.
 Az intézményi szabályzók ismertetése, aktualizálása, legfőképp a Házirend
szabályairól.
 Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová
együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket)
 Éves nevelési és a tematikus tervekhez kapcsolódó tevékenységek ismertetése.
 Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata.
 Étkezési díjakról kedvezményekről.
 A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése.
 Szülők segítése, lehetőségek ismertetése.
 Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön
feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az
együttnevelés folyamatos szükségszerűségét.
Az óvodapedagógusok fogadó órái
Nyílt Napok
Óvoda
Bóbita
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
Gombácska
Mesepark

Időpont
2021.április14, 15.
2020. november 11, 12, 13.
2021. január 20-21.
2021. január 27-28.
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2021. április 21-22.
2020. november 27. 2021. április 23.
2021. április 13,14.

Nemesvid
Szedervirág
Tündérliget

A leendő kiscsoportosok részére szervezett „Kukucska napok” időpontját az óvodai beiratkozás
előtti hétre tervezzük. Az intézmény honlapján, valamint az óvodák faliújságján tájékoztatjuk
pontosan majd a szülőket. A Kukucska napot megelőzve a szülőket a Kulturális Korzóba egy
fórumra hívjuk, ahol az óvodák bemutatják a sajátosságaikat.

6.2.A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
-

-

Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézménynevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai
értékeinek, céljainak?
– Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
nevelésének, tanításának?
Milyen az IKT- eszközök kihasználtsága?

Kiemelt cél: A mindennapi nevelőmunkához biztosítani azokat az eszközöket, melyek
elősegítik a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését.
Feladat:
 Az udvari játékok folyamatos ellenőrzése, karbantartása, balesetveszély megelőzése.
 Tárgyi eszközeink megóvása, figyelmesebb használata minden dolgozó kötelessége.
 Pályázati figyelőrendszer kiépítése, szponzorok felkutatása, a tárgyi eszközeink
bővítésére.
 Infokommunikációs eszközeink bővítése, minden óvodai csoportba laptop használata.
Gazdálkodással Kapcsolatos Feladatok
Feladat
gyermekek
adatbázisának
frissítése

Érintett
óvodatitkár
intézményvezető
helyettes

dolgozók
adatbázisának
frissítése

óvodatitkár
intézményvezető

Tartalom
kialakított
adatbázis
feltöltése
pontos
adatokkal,
módosítások
átvezetése
kialakított
adatbázis
feltöltése
pontos
adatokkal,
módosítások
átvezetése
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Határidő
folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)

folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)

Felelős
óvodatitkár

intézményvezető

Adatkezeléssel
kapcsolatos
dokumentációk
elkészítése
októberi statisztika
elkészítése

költségvetés
alakulásának
nyomon követése

óvodatitkár
intézményvezető
intézményvezetőhelyettes
óvodatitkár
tagóvoda vezető
intézményvezető
intézményvezetőhelyettes
óvodatitkár
tagóvoda vezető
intézményvezetőhelyettes
tagóvoda vezető

pályázatírás

intézményvezető
helyettes
munkaközösségvezető
jogszabályfigyelés önértékelési
csoport vezető
munkaközösségvezető
intézményvezető
személyi dossziék intézményvezető
elkészítése,
óvodatitkár
karbantartása

Adatkezelési
szabályzat
alapján

folyamatos

intézményvezető

229/2012.
(VIII. 28.)
Korm. rendelet
NKt.

2020. október 15.

intézményvezető

belső
szabályozás
alapján
egyeztetés a
fenntartóval

2020. december
15.

intézményvezető

éves
pedagógiai
munkaterv
szerint
Magyar
Közlöny
folyamatos
figyelése

aktuálisan

intézményvezető

minden hónap
utolsó napja

Nkt. 44.§
szerint

folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)

munkaközösségvezető
önértékelési
csoport vezető
intézményvezető
intézményvezető

Személyi feltételek
-

Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai
értékeinek, céljainak?
– Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a
nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.
– A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat
idejében jelzi a fenntartó számára.

6.3.Humán erőforrás- helyzetelemzés

Munkakör megnevezése

Óvoda, telephely neve

Létszám

Intézményvezető

Tündérliget

1fő

Óvodatitkár

Tündérliget

1fő

Intézményvezető helyettes

Mesepark, Tündérliget

2fő
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Tagóvoda vezető

Csillagvirág, Nemesvid, Szedervirág

3fő

Pedagógiai asszisztens

Bóbita, Csillagvirág, Mesepark,
Tündérliget
Csillagvirág, Bóbita, Gombácska,
Mesepark, Nemesvid, Szedervirág,
Tündérliget
Csillagvirág, Bóbita, Gombácska,
Mesepark, Nemesvid, Szedervirág,
Tündérliget
Csillagvirág, Bóbita, Gombácska,
Mesepark, Nemesvid, Szedervirág,
Tündérliget

6fő

Takarító/
takarító és konyhai dolgozó
Dajka
Óvodapedagógus

7fő
7fő

35fő

Élelmezésvezető

Marcali Központi Konyha

1fő

Pénzügyi ügyintéző, gazdasági
ügyintéző
Raktáros

Városi Önkormányzat,
Marcali Központi Konyha
Marcali Központi Konyha

2fő

Szakács

Marcali Központi Konyha

6fő

Konyhai kisegítő
(2fő Gyesen, 3fő óvodai konyhán)
Takarító

Marcali Központi Konyha

12fő

Marcali Központi Konyha

1fő

Gépjárművezető

Marcali Központi Konyha

3fő

Karbantartó-gépjárművezető

Marcali Óvodai Központ

1fő

A 2020/2021 nevelési év összesített létszám, szeptember 1-én

1fő

92fő

6.4.Humán Erőforrás – Csoportbeosztások

Csoport név
Almácska
Almácska
Napraforgó
Napraforgó
Katica
Katica
Napsugár
Napsugár

Bóbita Óvoda
Óvodapedagógus neve
Egyéb megbízatás
Gájerné Bicskei Éva
Alkotó szobai foglalkozások vezetése
Csehkis Anett
Alkotó szobai foglalkozások vezetése,
Gyermekvédelmi felelős
Korcsmárosné Tóth Tünde
Alkotó szobai foglalkozások vezetése
Schrenk Krisztina
Alkotó szobai foglalkozások vezetése
Barhóné Németh Nikoletta
Alkotó szobai foglalkozások vezetése
Nagy Krisztina
Alkotó szobai foglalkozások vezetése
Bokréta tehetségműhely vezetése
Kiss Katalin
Alkotó szobai foglalkozások vezetése
Bokréta tehetségműhely vezetése, Óvoda-iskola
team tagja
Némethné Marton Ilona
Alkotó szobai foglalkozások vezetése
Munkaközösség vezető
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Csoport név
Cimbora
Cimbora

Borsika
Borsika
Bóbita

Csoport név
Katica
Katica
Pillangó
Pillangó

Csoport név
Napraforgó
Napraforgó

Csoport név
Katica
Katica
Pillangó
Pillangó
Margaréta
Méhecske
Méhecske

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
Óvodapedagógus neve
Egyéb megbízatás
Juhászné Darázs Anikó
„Csillagláda” kézműves alkotóműhely vezetése
Gyermekvédelmi koordinátor
Virágné M. A. Gabriella
„Csillagos” - művészeti szakmai
munkaközösség vezető
„Csillagfüzér” zenei alkotóműhely segítése
Lakos Mónika
Önértékelő MCS tagja
„Csillagfüzér” zenei alkotóműhely vezetése
Móri Erika
„Csillagláda” kézműves műhely segítése
Ujságh Andrea
Megbízott tagóvoda vezető
Gombácska Óvoda
Óvodapedagógus neve
Egyéb megbízatás
Bocskai Dorina
Népi Kincsesláda fejlesztő foglalkozás vezetése
Némethné Czobor Krisztina Népi Kincsesláda fejlesztő foglalkozás
vezetése, Alapozó terápia vezetése, Mentor
Körtvélyesi Ilona
Népi Kincsesláda fejlesztő foglalkozás vezetése
„Zene manók” tehetségműhely vezetése,
Kuratórium felügyelő bizottságának tagja
Rácz Lívi Zsanett
Népi Kincsesláda fejlesztő foglalkozás
vezetése, Gyermekvédelmi felelős
Nemesvidi Napköziotthonos Óvoda
Óvodapedagógus neve
Egyéb megbízatás
Pidás Krisztina
Gyermekvédelmi felelős
Szanyi Tamásné
Tagóvoda vezető, Önértékelő MCS tagja

Mesepark Óvoda
Óvodapedagógus neve
Egyéb megbízatás
Bogdánné Posza Szilvia
“Mese műhely” vezetése, Óvoda-iskola team
tagja
Molnár Erika
Intézményvezető helyettes
“Mese műhely” vezetése
Kolozs Rita
Önértékelési MCS vezetője, Kuratórium
felügyelő bizottságának tagja,
Bozsik ovi-foci vezetése
Darázs Józsefné
„Mese műhely” vezetése
Lákovicsné Kontra Éva
„Mese műhely” vezetése
Horváthné Dinai Gyöngyi
„Zene manók” tehetségműhely vezetése,
Gyermekvédelmi felelős
Molnárné Bertalan Mónika
“Varázs-szó” anyanyelvi munkaközösség
vezetése, Kuratórium elnöke,
Bozsik ovi-foci vezetése
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Csoport név
Galagonya
Galagonya

Csoport név
Pillangó
Napsugár
Napsugár
Margaréta
Szivárvány
Szivárvány

Nemesvidi Napköziotthonos Óvoda
Óvodapedagógus neve
Egyéb megbízatás
Szanyi Tamásné
Tagóvoda vezető, Gyermekvédelmi felelős
Üstné Szép Gyöngyi
Önértékelő MCS tagja
Tündérliget Óvoda
Óvodapedagógus neve
Egyéb megbízatás
Tóthné Szalavári Ottília
Tehetségműhely vezető, Szakszervezet
képviselője, Önértékelési MCS tag
Bosnyák Edit
Tehetségműhely vezető, Közalkalmazotti
Tanács elnöke
Horváthné Zsinics Krisztina Intézményvezető helyettes
Molnár Szilvia
Munkaközösség vezető, Tehetségműhely
vezető
Bencsik Mézmer Anett
Tomborné Boros Edit
Tehetségműhely vezető, Óvoda-iskola team
tagja

6.5.A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

Csoport név
Almácska
Napraforgó
Katica
Napsugár

Csoport név
Cimbora
Borsika
Bóbita

Csoport név
Katica
Pillangó

Csoport név

Dajka neve
Büki Zoltánné
Patai Gáborné
Miszi Zsuzsanna
Halmosi Imréné

Bóbita Óvoda
Pedagógiai
Asszisztens
Németh Emese

Takarító
Fehér Tiborné

Konyhai kisegítő
Gáspár Lívia

Csillagvirág MűvészetiModellóvoda
Dajka neve
Pedagógiai
Takarító és
Asszisztens
Konyhai kisegítő
Pappné Tóth
Horváth Adrienn
Tóth Lívia
Mónika
Péterné Darázs
Mária
-

Dajka neve

Gombácska Óvoda
Pedagógiai
Asszisztens

Ámmer Lászlóné
Tóth Lászlóné

Dajka neve

Mesepark Óvoda
Pedagógiai
Asszisztens
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Takarító és
Konyhai kisegítő
Hidasi Attiláné

Takarító

Konyhai kisegítő

Katica

Molnár Zsanett

Pillangó
Margaréta
Méhecske

Beke Zsuzsanna
Tebeli Klaudia
Gelencsér
Attilláné

Csoport név
Napraforgó

Dajka neve
Gáspár Ferencné,
Péterné Herceg
Zsuzsanna

Csoport név

Dajka neve

Pillangó

Oláhné Gand
Andrea
Bauerné Kondákor
Gabriella
Bogyóné
Antalközi Éva
Göndöcsné Skáfár
Tímea

Napsugár
Margaréta
Szivárvány

Csík Júlianna

Nemesvidi Napköziotthonos Óvoda
Dajka neve
Pedagógiai
Takarító
Asszisztens
Büki Gyuláné
-

Csoport név
Galagonya

Hacklné Németh
Katalin
Jagadics Alíz

Szedervirág Óvoda
Pedagógiai
Takarító
Asszisztens
-

Tündérliget Óvoda
Pedagógiai
Takarító
Asszisztens
Rigó Szilvia
Fáncsi Katalin
Mohrné Erki Csilla

Komondiné Török
Katalin

Konyhai kisegítő
-

Konyhai kisegítő
-

Konyhai kisegítő
Jancsek Istvánné

6.6.Képzések
Részvétel szakvizsgát adó képzéseken:
Név
Lakos Mónika

A továbbképzés
tárgya
ÓNME szakirányú
szakvizsgás képzés

Helye

Finanszírozás

Gál Ferenc Főiskola,
Szarvas

80% intézményi
20% önerő

Részvétel egyéb szakmai képzéseken:
Név

Csillagvirág óvoda
nevelőtestülete

A továbbképzés
tárgya
Őszi konferencia
Forrai Katalin
Emlék Nap
XXVI. Tavaszi
Konferencia
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Helye

Finanszírozás

Budapest
ÓNME Egyesület

100% intézményi
80% ÓNME

Balatonmáriafürdő
ÓNME Egyesület

Egyesületi
20% intézményi

Nevelőtestület tagjai

Jagadics Alíz
Bóbita, Gombácska
Óvoda nevelőtestülete

Egészséges
életmódra nevelés az óvodás
gyermekek
környezettudatosságr
a és fenntartható
fejlődésre
neveléséért.
Fenntarthatóság,
környezet tudatosság
az óvodai
nevelésben
Óvodapedagógus
alapszak
Így tedd rá!

Online

Marcali

Pályázati forrás

Kaposvár

Önköltség

Marcali

Pályázati forrás

A nevelő, oktató munkát közvetlen segítők képzése:
Célja: A munkakör magas szintű ellátása, szoros együttműködés az óvodapedagógusokkal a
gyermekek személyiség fejlesztése, nevelése céljából.
Feladat:
 Szakmai fórumon szervezése, aktív részvétellel.

Egyéb belső képzések:

Téma
Munka és tűzvédelmi oktatás minden
dolgozó részére
Szakmai nap - Balatoni Katalin előadó,
Samuné Bogyó Hajnalka előadó
Ötletbörze – informatikai eszközök
használata, lehetőségek a könyvtárban.
Belső tudásmegosztás, hospitáláson
részvétel minden óvónő részére

Helyszín
Óvodák

Időpont
2020.09.30.

Kulturális Korzó

2021.02.20.

Berzsenyi Dániel
Könyvtár
telephelyek, tagóvodák

2020.10.15.
Folyamatos

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés
országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

-

Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés
országos alapprogram céljai a pedagógiai programban?
– Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak
megvalósulását
– A tervek nyilvánossága biztosított.
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-

Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása,
megvalósítása?

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés
országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:














Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
Anyanyelvi nevelés; … a népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák,
rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a
klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van az óvodai nevelésben”
A gyermeki személyiség fejlesztésére a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel,
szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal.
Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség
fejlődését támogatja.
Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, egészséges ételek fogyasztása,
Egészségnevelési program kivitelezése
Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására
Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és
képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.

8. Munkarend
Az óvodapedagógusok négyhetente változó munkarend szerint dolgoznak, csoportonkénti
váltásban a délelőttös, délutános beosztás szerint. A kötött munkaidőt (32 óra) a
gyermekcsoportban töltik, a munkaidő fennmaradó részében legfeljebb heti négy órában a
nevelést előkészítő, azzal összefüggő, feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel,
gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el számukra. Azokban a
csoportokban ahol egyedül van az óvodapedagógus, ott a pedagógiai asszisztens segíti a
zökkenőmentes napirend biztosítását.
A dajkák hetente váltakozó munkarend szerint dolgoznak
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Bóbita óvoda
Óvodapedagógusok

Mun
kaidő

Köt.
óra

Gájerné Bicskei Éva
Csehkis Anett

40
40

32
32

Óra
ked
vez
m.
-

Barhóné Németh
Nikoletta
Nagy Krisztina

40

32

-

40

32

-

Korcsmárosné Tóth
Tünde
Schrenk Krisztina

40

32

-

40

32

-

Némethné Marton
40
Ilona
Kiss Katalin
40
Pedagógiai asszisztens
Németh Emese
40

32

-

Dajkák
Büki Zoltánné
Patai Gábor
Rajmundné
Miszi Zsuzsanna
Halmosi Imréné
Takarító
Fehér Tiborné

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütört
.

Péntek

630-1300
10301700
700-1330

630-1300
10301700
700-1330

630-1300
10301700
700-1330

630-1300
10301700
700-1330

630-1300
11001700
700-1300

10301700
700-1330

10301700
700-1330

10301700
700-1330

10301700
700-1330

11001700
700-1300

10301700
10301700
700-1330

10301700
10301700
700-1330

10301700
10301700
700-1330

10301700
10301700
700-1330

11001700
11001700
700-1300

645-1300
15001645

645-1300
15001645

645-1300
15001645

645-1300
15001645

645-1300
15001645

40
40

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

40
40

800-1600
830-1630

800-1600
830-1630

800-1600
830-1630

800-1600
830-1630

800-1600
830-1630

40

11001900

11001900

11001900

11001900

11001900
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Gombácska óvoda
Óvodapedagógusok

Mun
kaid
ő

Köt.
óra

Némethné Czobor
Krisztina
Bocskai Dorina
Körtvélyesi Ilona
Rácz Lívia Zsanett

40

32

Óra
ked
vez
m.
-

40
40
40

26
32
32

6
-

Dajkák
Ámmer Lászlóné
40
Tóth Lászlóné
40
Takarító-konyhai kisegítő
Hidasi Attiláné
40

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütört.

Péntek

10301700
730-1242
700-1330
11001730

1030-1700

10301700
730-1242
700-1330
11001730

10301700
730-1242
700-1330
11001730

11001700
730-1242
700-1300
11001730

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

630-1430
800-1600

10001800

1000-1800

10001800

10001800

10001800
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730-1242
700-1330
1100-1730

Mesepark óvoda
Óvodapedagógusok

Óra
Hétfő
Kedd
ked
vez
m.
Intézményvezető helyettes neveléssel, oktatással töltött ideje
Molnár Erika
40
20
12
800-1200 800-1200
Óvodapedagógusok
Lákovicsné Kontra
40
32
10301030-1700
00
Éva
17
Kolozs Rita
40
32
630-1300 630-1300
Bogdánné Posza
40
32
10301030-1700
00
Szilvia
17
Horváthné Dinai
40
32
700-1330 700-1330
Gyöngyi
Molnár Bertalan
40
32
10301030-1700
00
Mónika
17
Darázs Józsefné
40
32
700-1330 700-1330
Pedagógiai asszisztens
Hacklné Németh
40
830-1630 830-1630
Katalin
Jagadics Alíz
30
800-1400 800-1400
Dajkák
Gerencsér Attiláné
40
630-1430 630-1430
Tebeli Klaudia
40
730-1530 730-1530
Beke Zsuzsanna
40
800-1600 800-1600
Molnár Zsanett
40
830-1630 830-1630
Takarító
Csík Julianna Katalin 40
11001100-1900
1900
Mun
kaid
ő

Köt.
óra

Szerda

Csütört.

Péntek

800-1200

800-1200

800-1200

10301700
630-1300
10301700
700-1330

10301700
630-1300
10301700
700-1330

11001700
630-1300
11001700
700-1300

10301700
700-1330

10301700
700-1330

11001700
700-1300

830-1630

830-1630

830-1630

800-1400

800-1400

800-1400

630-1430
730-1530
800-1600
830-1630

630-1430
730-1530
800-1600
830-1630

630-1430
730-1530
800-1600
830-1630

11001900

11001900

11001900

Szerda

Csütört.

Péntek

730-1600

730-1600

730-1330

800-1200

800-1200

800-1200

10301700
700-1330

10301700
700-1330

11001700
700-1300

700-1330
700-1330

700-1330
700-1330

700-1300
700-1300

11001730

11001730

11301730

Tündérliget óvoda
Óvoda
pedagógusok

Óra
Hétfő
Kedd
ked
vez
m.
Intézményvezető az intézményben tartózkodik
Tamásné Turbéki
40
6
26
730-1600 730-1600
Angéla
Intézményvezető helyettes neveléssel, oktatással töltött ideje
Horváthné Zs.
40
20
12
800-1200 800-1200
Krisztina
Óvodapedagógusok
Bencsik Mézmer
40
32
10301030-1700
00
Anett
17
Tomborné Boros
40
32
700-1330 700-1330
Edit
Molnár Szilvia
40
32
700-1330 700-1330
Horváthné Zs.
40
32
700-1330 700-1330
Krisztina
Bosnyák Edit
40
32
11001100-1730
1730
Mun
kaidő

Köt.
óra

30

Tóthné Sz. Ottilia

40

Pedagógiai asszisztens
Móhrné Erki Csilla 40
Rigó Szilvia
40
Dajkák
Göndöcsné Skáfár 40
Tímea
Bogyóné A. Éva
40
Bauerné Kondákor 40
Gabriella
Oláhné Gand
40
Andrea
Óvodatitkár
Kiss Jenőné
40
Takarító
Fáncsi Katalin
40

32

-

60

11001730

1100-1730

11001730

11001730

11301730

730-1600
830-1630

730-1600
830-1630

730-1600
830-1630

730-1600
830-1630

730-1330
830-1630

630-1430

630-1430

630-1430

630-1430

630-1430

730-1530
800-1600

730-1530
800-1600

730-1530
800-1600

730-1530
800-1600

730-1530
800-1600

830-1630

830-1630

830-1630

830-1630

830-1630

730-1600

730-1600

730-1600

730-1600

730-1330

11001900

1100-1900

11001900

11001900

11001900

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
Óvoda
pedagógusok

Mun
kaidő

Megbízott tagóvoda vezető
Ujságh Andrea
40
Óvodapedagógusok
Lakos Mónika
40
Móri Erika
40
Virágné Molnár
40
Anna G.
Juhászné Darázs
40
Anikó
Pedagógiai asszisztens
Horváth Adrienn
40
Dajkák
Papné Tóth
40
Mónika
Péterné Darázs
40
Mária
Takarító, konyhai kisegítő
Tóth Lívia
40

Köt.
óra

Óra
ked
vez
m.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütört

Péntek

26

6

800-1315

800-1315

800-1315

800-1315

800-1300

32
32

-

7-1330
1030-1700

32

-

7-1330
10301700
10301700

7-1330
10301700
10301700

7-1330
10301700
10301700

7-1330
11001700
11001700

32

-

730-1400

730-1400

730-1330

32

730-1400

1030-1700
730-1400

830-1630

830-1630

830-1630

830-1630

830-1630

800-1600

800-1600

800-1600

800-1600

800-1600

745-1545

745-1545

745-1545

745-1545

745-1545

10001800

1000-1800

10001800

10001800

10001800
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Szedervirág óvoda
Óvoda
pedagógusok
Tagóvoda vezető
Csordásné Tamás
Ildikó
Óvodapedagógus
Üstné Szép
Gyöngyi
Dajkák
Gáspár Ferencné
Péterné Herceg
Zsuzsanna

Mun
kaidő

Köt.
óra

Óra
ked
vez
m.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütört.

Péntek

40

26

6

700-1215

700-1215

700-1215

700-1215

700-1200

40

32

-

645-1345

645-1345

645-1345

645-1345

645-1345

630-1330
745-1715

745-1715
630-1330

630-1330
745-1715

745-1715
630-1330

630-1330
745-1715

40
40

Nemesvidi Napköziotthonos óvoda
Óvoda
pedagógusok
Tagóvoda vezető
Szanyi Tamásné
Óvodapedagógus
Pidás Krisztina
Dajka
Büki Gyuláné

Mun
kaidő

Köt.
óra

Óra
ked
vez
m.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütört.

Péntek

40

26

6

700-1215

700-1215

700-1215

700-1215

700-1200

40

32

-

930-1600

930-1600

930-1600

930-1600

930-1600

830-1630

830-1630

830-1630

830-1630

830-1630

40

MELLÉKLET
Eseménytervek
BÓBITA ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén
részvétel
Kiscsoportosok fogadása
Szülői értekezlet megszervezése:
 SzSz megalakulása,
 A csoportok nevelési tervének ismertetése,
 Programok, ünnepek, kirándulások,
megbeszélése,
Tehetségműhelybe kerülő gyermekek
kiválasztása, szülők tájékoztatása.
Magyar néphagyomány jeles napja: Mihály
napi vásár előkészítése, megszervezése

Felelős
Barhóné Németh Nikolett
Gájerné Bicskei Éva
Barhóné Németh Nikolett
Nagy Krisztina
Csehkis Anett
minden óvodapedagógus

Határidő
09.01.

Korcsmárosné Tóth Tünde
Kiss Katalin
Némethné Marton Ilona

09.20.
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folyamatos

09.21.

09.22.

Munkadélután - vásári portékák készítése
szülőkkel
Beutalók elkészítése a részletes és komplex
DPT vizsgálatokra
Fejlesztő foglalkozások megszervezése
(logopédia, egyéni fejlesztés, gyógytestnevelés,
védő női szűrés)
Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi,
úszás)
A statisztikához adatszolgáltatás
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Vásári forgatag”

minden óvodapedagógus

09.23.

Gájerné Bicskei Éva
Schrenk Krisztina
Kiss Katalin

09.20.

Korcsmárosné Tóth Tünde

09.30.

Némethné Marton Ilona
Csehkis Anett

09.30.
hetente

09.30.

OKTÓBER
Tevékenység
Alkotószobai foglalkozások elindítása
„Bokréta” tehetségműhely foglalkozásainak
elindítása
Úszás oktatás megkezdése a nagycsoportosok
számára
Állatok Világnapjának megünneplése,
kirándulások szervezése.
Részvétel az iskolai nyílt napokon

Felelős
Gájerné Bicskei Éva
Kiss Katalin
Nagy Krisztina
Schrenk Krisztina
Csehkis Anett
Kiss Katalin

Családlátogatások megkezdése

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok - Szüretelés”
A nagycsoportosok részvétele a Tündérliget
óvoda szervezésében létrejövő Ovis Sportnapon
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból
Gesztenye gyűjtés, szállítás megszervezése

Határidő
hetente
10.01.
10.01.
10.04.

Nagy Krisztina

10.22.

Barhóné Németh Nikolett
Nagy Krisztina
Csehkis Anett
Gájerné Bicskei Éva
Korcsmárosné Tóth Tünde

10.22.

Némethné Marton Ilona

10.16.

Gájerné Bicskei Éva

10.22.

Némethné Marton Ilona

10.10.

10.22.

NOVEMBER
Tevékenység
Magyar néphagyomány jeles napja: Márton
nap
Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozáson
részvétel a Márton naphoz kapcsolódóan.
Alkotószobai foglalkozások
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok - Márton napi
legendák”
Őszi évszaki koncert:
● Óvó nénik előadása

Felelős
minden óvodapedagógus
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Határidő
11.11.

Kiss Katalin

11.11.

Schrenk Krisztina
Barhóné Németh Nikolett

hetente
11.13.

Gájerné Bicskei Éva

11.25.

Adventi ünnepkör kezdete, hagyományok
ápolása, az óvoda díszítése.
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból
Madáretetők ellenőrzése, tisztítása.

minden óvodapedagógus

11.27.

Schrenk Krisztina

11.27.

Némethné Marton Ilona

11.11.

DECEMBER
Tevékenység
Mikulás várás, ünnepség szervezése

Felelős
Némethné Marton Ilona

Határidő
12.04.

minden óvodapedagógus

12.11.

Barhóné Németh Nikolett
Gájerné Bicskei Éva

hetente
12.18.

Korcsmárosné Tóth Tünde
Schrenk Krisztina
Némethné Marton Ilona

12.22.

Magyar néphagyomány jeles napja: Luca
naphoz kötődő szokások ápolása,
naptárkészítés, búzavetés.
Alkotószobai foglalkozások
Karácsonyváró hangverseny a Zeneiskolások
közreműködésével.
Karácsonyi ünnepség megszervezése.
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok - Karácsonyvárás”

Tevékenység

JANUÁR
Felelős

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés
Szülői értekezlet megszervezése
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok –Fonóbéli játékok”
Alkotószobai foglalkozások
A gyermekek fejlettségének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése I. félév
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból

12.22.

Határidő

Korcsmárosné Tóth Tünde
Kiss Katalin
Óvodapedagógusok

01.15.

Gájerné Bicskei Éva

01.29.

Kiss Katalin
minden óvodapedagógus

hetente
01.29.

Kiss Katalin

01.29.

01.20.

FEBRUÁR
Tevékenység
Magyar néphagyomány jeles napja:
Gyertyaszentelő, időjárás megfigyelés,
időjóslás
Farsangolás az óvodában
Üstökös Kompánia farsangi előadása
Könyvtárlátogatás, farsangi szokásokkal
ismerkedés

Felelős
minden óvodapedagógus

Határidő
02.26.

Némethné Marton Ilona

02.19.

Gájerné Bicskei Éva

02.19.
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Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok
megbeszélése szülőkkel I. félév
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Farsangi maskara”
Alkotószobai foglalkozások
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból

minden óvodapedagógus

02.26.

Korcsmárosné Tóth Tünde

02.26.

Schrenk Krisztina
Schrenk Krisztina

hetente
02.26.

MÁRCIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnepünk: Március 15. megünneplése
Tavaszi időjósló napok a néphagyományokban:
Sándor, József, Benedek- megfigyelések séták,
túrák alkalmával.
Tavaszváró koncert szervezése a Zeneiskola
növendékeinek részvételével
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Sándor, József,
Benedek”
Alkotószobai foglalkozások
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból

Felelős
Némethné Marton Ilona
Barhóné Németh Nikolett

Határidő
03.12.
03.19.

Gájerné Bicskei Éva

03.26.

Nagy Krisztina

03.26.

Csehkis Anett
Csehkis Anett

hetente
03.26.

ÁPRILIS
Tevékenység
Óvodai Nyílt Napok
„Kukucska napok” az óvodaválasztó szülők
részére.
Iskolai nyílt napokon való részvétel
Szülői értekezlet megszervezése:
• Éves tapasztalataink összegzése.
• A nyári élettel kapcsolatos tudnivalók
megbeszélése.
Húsvéti hagyományok, népszokások
ápolása,húsvéti készülődés:
 Tojásfestő munkadélután szülőkkel
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Húsvét”
Alkotószobai foglalkozások
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból
Papírgyűjtés megszervezése
Ruha börze megszervezése.

Felelős
minden óvodapedagógus
minden óvodapedagógus

Határidő
04.15.
04.30.

minden óvodapedagógus

04.30.
04.21.

minden óvodapedagógus

04.05.

Némethné Marton Ilona

04.05.

Némethné Marton Ilona
Némethné Marton Ilona

hetente
04.30.

Nagy Krisztina
Schrenk Krisztina

04.30.
04.30.

MÁJUS
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Tevékenység
Anyák napi ünnepség
„Gyertek lányok ligetre”
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
●„Bóbita pillanatok - Gyertek lányok
ligetre”
Alkotószobai foglalkozások
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból
Évzáró ünnepség megszervezése

Felelős
Korcsmárosné Tóth Tünde
Némethné Marton Ilona
Kiss Katalin

Határidő
05.07.
05.21.

Nagy Krisztina
Nagy Krisztina

hetente
05.28.

Némethné Marton Ilona

05.28.

JÚNIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnep: nemzeti összetartozás
napjának megünneplése
Családi Nap megszervezése
A gyermekek fejlettségének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése II. félév
Csapatépítő program megszervezése az
alkalmazotti közösség részére
Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok
megbeszélése szülőkkel II. félév
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Pünkösd”

Felelős
Schrenk Krisztina

Határidő
06.04

Barhóné Németh Nikolett
minden óvodapedagógus

06.30.
06.15.

Némethné Marton Ilona

06.15.

minden óvodapedagógus

06.15.

Schrenk Krisztina

06.01.

JÚLIUS – AUGUSZTUS
Tevékenység
Összevonások megszervezése,
gyermeklétszámok felmérése.
Nyári programok, változatos tevékenységek,
vizes játékok szervezése.

Felelős
Némethné Marton Ilona

Határidő
07.01.

minden óvodapedagógus

08.31.

GOMBÁCSKA ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Részvétel a Mikszáth iskola tanévnyitó
ünnepélyén
Bérletes színházlátogatás megszervezése a
nagycsoportos gyermekek számára
Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok,
logopédiai szűrések elvégzésének
megszervezése
Logopédiai, gyógytestnevelési és fejlesztő
foglalkozások, fakultatív tevékenységek
elindításának megszervezése
Szülői Szervezet alakuló ülésének
megszervezése
Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése

Felelős
Rácz Lívia
Bocskai Dorina
Körtvélyesi Ilona

Határidő
09.01.

óvodapedagógusok

09.30.

óvodapedagógusok

09.30.

Némethné Czobor Krisztina

09.30.

óvodapedagógusok

09.30.

36

09.25.

Családlátogatások megkezdése az új
gyermekeknél

09.30.

Idősek napja alkalmából fellépés az Idősek
Otthonában
A statisztikához adatszolgáltatás
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Újra az oviban
- Fecske búcsú
- „De jó a dió”
- Vásározunk

óvodapedagógusok
Némethné Czobor Krisztina
Rácz Lívia

09.30.

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

09.30.
hetente

OKTÓBER
Tevékenység
Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a Városi
fürdőben nagycsoportosokkal
„Népi kincsesláda” foglalkozásainak elindítása
Állatok napja

Felelős
Körtvélyesi Ilona
Bocskai Dorina
óvodapedagógusok
Körtvélyesi Ilona

Határidő
októbertől heti 1
alkalommal
10.02.
10.05.

Egészséghét az óvodában- „Gomba nap”
Szüreti mulatság az óvodában
„ Sütőben a tökmag, befűtöttünk tegnap”
„Tökös
nap”tökfaragás,
tökgurítás,
terményképek tökmagból
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Kompót készítés, aszalás
- Savanyítás
- Szüreti rigmusok
- Növényültetés (fák, bokrok telepítése)

Rácz Lívia
Némethné Czobor Krisztina
Bocskai Dorina

10.16.
10.23.
10.30.

óvodapedagógusok

hetente

NOVEMBER
Tevékenység
Márton nap
Népdal és népköltészet hete

Felelős
Rácz Lívia
Rácz Lívia
Némethné Czobor Krisztina
óvodapedagógus

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Márton napi szokások
- Időjóslás- Erzsébet
- Időjóslás - Katalin
- András nap- adventi készülődés

Határidő
11.11.
11.20.
hetente

DECEMBER
Tevékenység
Mikulásvárás
A gombai betlehem megtekintése
„Karácsonyváró ünnepi pillanatok” délelőtt
megszervezése
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Borbála-ág hajtatás
- Lucázás

Felelős
Bocskai Dorina
Körtvélyesi Ilona
Bocskai Dorina
Körtvélyesi Ilona
óvodapedagógusok
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Határidő
12.04.
12.21.
12.23.
hetente

-

Karácsonyi titkok

JANUÁR
Tevékenység
„Gyógyító természet”- egészséghét
Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés.
A gyermekek fejlődésének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése- I. félév
Szülői Szervezet összejövetelének
megszervezése
Szülői értekezlet megszervezése
„Mindennapok az oviban: szülőknek,
tanítóknak”- nyílt napok az óvodában
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Újévi regölés
- Madáretetés
- A tél örömei
- Fonójátékok

Felelős
Némethné Czobor Krisztina
óvodapedagógusok

Határidő
01.22.
01.31.

óvodapedagógusok

01.31.

Rácz Lívia

01.31.

óvodapedagógusok
Némethné Czobor Krisztina
Rácz Lívia
óvodapedagógusok

01.31.
01.20-21.
hetente

FEBRUÁR
Tevékenység
Maszkázás
Farsangi mulatság játékkal, versenyekkel
Fogadó óra: az I. félévi egyéni fejlettségmérő
lapok megbeszélése a szülőkkel
Jótékonysági bál megszervezése
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Gyertyaszentelő
- Zsuzsanna napi természeti
megfigyelések
- Kiszézés
- Mátyás napi időjóslás

Felelős
Bocskai Dorina
Bocskai Dorina
Körtvélyesi Ilona
óvodapedagógusok

Határidő
02.09.
03.16.

óvodapedagógusok

02.26.
hetente

02.24.

óvodapedagógusok

MÁRCIUS
Tevékenység
Március 15-ről való megemlékezés
alkalomhoz illő versekkel, dalokkal,
szimbólumok készítése, faliújság díszítése
Víz világnapja

Felelős
Rácz Lívia, Némethné Czobor
Krisztina

Határidő
03.12.

Némethné Czobor Krisztina

03.22.

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Éledő természet
- „Katonás” játékok
- Időjósló napok: Sándor, József,
Benedek
- „Víz, víz, tiszta víz”
- Gólyaköszöntés

hetente
óvodapedagógusok
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ÁPRILIS
Tevékenység
„Harangoznak Húsvétra”- Húsvéti készülődés

Felelős
Bocskai Dorina
Körtvélyesi Ilona
Körtvélyesi Ilona

Megemlékezés a Föld napjáról
„Kukucska napok”: nyílt napok megszervezése
az óvodában
leendő óvodásoknak és szüleiknek
Szülői Szervezet összejövetelének
megszervezése
Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése

Határidő
04.01.
04.22.
04.30.

óvodapedagógusok
Bocskai Dorina

04.30.
04.30.

óvodapedagógusok
Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál

04.30.
óvodapedagógusok

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Húsvéti határjárás
- Fűszerkert készítése
- Apró magvak napja
- Tavaszi virágosítás

hetente
óvodapedagógusok

MÁJUS
Tevékenység
Anyák napi készülődés

Felelős
Rácz Lívia
Czobor Krisztina
Czobor Krisztina
Rácz Lívia
óvodapedagógus

Határidő
05.07.

óvodapedagógus

hetente

Tevékenység
Nemzeti összetartozás napja-beszélgetésekkel,
drámajátékokkal, mesékkel, történetekkel,
vizuális megjelenítéssel.

Felelős
Bocskai Dorina

Határidő
06.04.

Iskolába készülő nagyok búcsúzója

óvodapedagógus

06.03.

Pünkösdi vígasságok
Hagyományos óvodai gyermeknap
Fogadó óra: a II. félévi egyéni fejlettségmérő
lapok megbeszélése a szülőkkel
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- májusi virágkoszorú
- madarak, fák napja
- gyógynövények gyűjtése
- tavaszi zsongás

05.21.
05.28.
05.29.

JÚNIUS

Tevékenység

JÚLIUS – AUGUSZTUS
Felelős

Összevonások, csoportelosztások
megszervezése
Bábkészítés, bábozás szabadban
„Kirándulás a mesék birodalmába”- mesés
délelőtt óvónői mesékkel
„Vizes játékok”
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Határidő

int.vez.helyettesek

folyamatosan

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

folyamatosan
folyamatosan

óvodapedagógusok

folyamatosan

Mozgásos versenyjátékok
Vizuális tevékenységek, kézműves
foglalkozások
Homokvár építő verseny

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

folyamatosan
folyamatosan

óvodapedagógusok

folyamatosan

CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA
SZEPTEMBER
SZEPTEMBER
Tevékenység
Első osztályos gyermekeink átkísérése az iskolába,
rövid műsor
Így fedezzük fel a világot!
Csillagvirág óvodás lettem
Engedjétek, hogy szeressünk benneteket!
Óvodába befogadás
Bérletes színházlátogatás megszervezése
Keszthelyre – Pom-pom bérlet
Óvodai Szülői Szervezet választmányának
értekezlete
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Csillagvirág óvodás lettem!
* Rövid előadás: Élet a vírusokkal
* Művészeti program bemutatása, Házirend
* Gyermekeink óvodás mindennapjai művészeti
programunkban
* Szülő-óvónő fórum
* Csillagfüzér, Csillagláda tehetséggondozó
műhelyekről fórum
Táncpanoráma, Keszthely - nagycsoportosok
Táncpanoráma, Keszthely – felnőtt közösség
színház látogatása
Szüreti munkálatok megkezdése, folyamatos
szervezése - csoportonként
Óvoda Galéria Őszi Évszaknyitó tárlata - művészeti
jeles nap
„Pincék, padlások kincsei”
Régiségben használatos tárgyak kiállítása
Mihály-napi táncház
Pom - Pom gyermek bérletes előadás – Balaton
Színház, Keszthely
Páskándi Géza: Furfangos Péter - zenés mesejátékÍgy fedezzük fel a világot!
Mihály-napi vásár magyar népszokás jeles napja
*Mihály-napi vásárfia
*Pásztorkodás emlékére-tűzgyújtás
*Üstökös Családi Kompánia előadása: Vásári
forgatag
Magyar népmese napja
Benedek Elek: „Tündér mesék birodalmában”
óvónői előadás
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Felelős
Móri Erika
Virágné Molnár Anna Gabriella
Minden óvodapedagógus

Határidő
2020. 09. 01.

Folyamatos

Juhászné Darázs Anikó

2020. 09. 04.

Ujságh Andrea
Szülői Szervezet elnöke

2020. 09. 08.

Dr. Kónya Gábor
Ujságh Andrea

2020. 09. 09.

Móri Erika
Ujságh Andrea
Ujságh Andrea
Alkalmazotti közösség

2020. 09. 10.
2020. 09. 11.

Minden óvodapedagógus

2020. 09. 14.folyamatos

Ujságh Andrea

2020. 09. 18.

Minden óvodapedagógus

2020. 09. 25.

Juhászné Darázs Anikó

2020. 09. 29.

Minden óvodapedagógus

2020. 09. 29.

Virágné Molnár
Anna Gabriella
Lakos Mónika

2020. 09. 30.

OKTÓBER
Tevékenység
Felelős
Műhelymunkák a Csillagvirág tehetségígéretek gondozására
Műhelyvezetők:
CSILLAGFÜZÉR alkotóműhely
Lakos Mónika
zenei élmények gyermekeknek
Virágné Molnár
Anna Gabriella
Műhelyvezetők:
CSILLAGLÁDA kézműves műhely
Juhászné Darázs Anikó
népi kismesterségek gyermekeknek
Móri Erika
Ujságh Andrea
Óvodai Szülői Szervezet értekezlete
Szülői Szervezet elnöke
Így fedezzük fel a világot!
Az állatok világnapja alkalmából kirándulás
Minden óvodapedagógus
szervezése, Góbé tanya, Kéthely
Juhászné Darázs Anikó
Részvétel a Tündérliget Óvoda, mozgás programján
Móri Erika
- Városi Sportcsarnok, Marcali
Némethné Czobor Krisztina
mozgás terapeuta
Lovas kocsikázás (DE)
Minden óvodapedagógus
Könyvtári Hét programja (DU)

Határidő

2020. 10. 01.
2020. 10. 02.

2020. 10. 05.

Virágné Molnár Anna Gabriella

Kirándulás a kéthelyi horgásztóhoz
Agg Pál és felesége meghívására
Nagycsoportos gyermekeknek
Csillagvirág – Jótékonysági Bál
Bél Mátyás Látogatóközpont
Óvónői látogatások az első osztályban
Óvoda Galéria kiállítás megnyitása
Óvodás gyermekeink őszi hangulatú alkotásaiból

Minden óvodapedagógus

2020. 10. 09.

Minden óvodapedagógus

2020. 10. 17.

Ujságh Andrea Anna
Monostoriné Fekete Ottília
igazgató
Virágné Molnár
Anna Gabriella

2020. 10. 20.
2020. 10. 21.
2020. 10. 31.

NOVEMBER
Tevékenység
Így fedezzük fel a világot!
A mi családunk - Családfák elkészítése
Madáretetők felújítása, kihelyezése
Csillagvirágos pillanatok
Óvodai nyíltnapok csoportonként
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Csillagvirágos pillanatok
* Rövid előadás: Egészséges életmódra és a
fenntartható életmódra nevelés
* Fórum a nyílt napon tapasztaltakról
* Adventi programok
Kötélverés fortélyai
Marcali Múzeum munkatársaival
Őszi Évszakzáró koncert – művészeti jeles nap
Csillagvirág Kórus, óvónői előadás

Felelős
Minden óvodapedagógus
Minden óvodapedagógus
Minden óvodapedagógus
Ujságh Andrea
Miókovics Eszter
Csillagvirág óvónők
Csillagvirág tehetséggondozók

Adventi koszorúk készítése
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Határidő
Folyamatos
Folyamatos
2020. 11.
11. – 12. - 13.

2020. 11. 18.

Ujságh Andrea
Samuné Bogyó Hajnalka

2020. 11. 20.

Minden óvodapedagógus

2020. 11. 23.

Minden óvodapedagógus

2020. 11. 24.folyamatos

András napi barátválasztó pogácsa sütése

Lakos Mónika

2020. 11. 30.

Felelős

Határidő

Minden óvodapedagógus

2020. 12. 04.

Juhászné Darázs Anikó

2020. 12. 02.

Minden óvodapedagógus
Minden óvodapedagógus
Minden óvodapedagógus

2020. 12. 03.
2020. 12. 04.
2020. 12.
02 - 03. - 04.
2020. 12. 07.

DECEMBER
Tevékenység
Karácsonyi készülődés: Óvoda feldíszítése, asztali
díszek, apró ajándékok alkotása
Óvoda Galéria Téli Évszaknyitó tárlat – művészeti
jeles nap
„Csipke csillagok” Molnár Istvánné Marika néni és
Takács Sándorné Pannika néni alkotásaiból
kiállítás.
Mazsola koszorúk, csillagok készítése
Borbála-ág vágása, hajtatása
Mézeskalácsok sütése, díszítése
Mikulás érkezik óvodánkba
A Vörsi Betlehemes megtekintése
nagy- és középső csoportosoknak
Karácsonyi gyertyaöntés
Luca napi, búzavetése-népszokások felelevenítése
Idősek Napja, szép korúak köszöntése
Keresztúri Karácsony-váró - nagy csoportosok
műsorral kedveskednek a vendégeknek
Bölcsőcske - Somogy megyei népszokás
felelevenítése.
„Adventi – Karácsonyváró koncert”
Marcali Zeneiskola növendékei
Séta és látogatás a Balatonkeresztúri
Római Katolikus templomba
„Karácsony-váró” ünnep, meghitt, varázslatos
gyertyafényben, közös énekléssel, szeretetteljes
öleléssel kívánunk egymásnak békés ünnepeket
MárkusZínház: Betlehemi történet

Minden óvodapedagógus
Minden óvodapedagógus

2020. 12. 08.

Ujságh Andrea
Minden óvodapedagógus
Juhászné Darázs Anikó
Lakos Mónika

2020. 12. 10.
2020. 12. 11.
2020. 12. 12.
péntek

Minden óvodapedagógus

2020. 12. 13.

Minden óvodapedagógus

2020. 12. 15.

Virágné Molnár
Anna Gabriella

2020. 12. 16.

Minden óvodapedagógus

2020. 12. 17.

Minden óvodapedagógus

2020. 12. 18.

Ujságh Andrea
Pilári Gábor bábművész

2020. 12. 21.

JANUÁR
Tevékenység
Korong Matyi álma
fazekasság fortélyai Pappné Erős Judittal
Advent lezárása - Háromkirályok járás somogyi
népszokás szerint
Így fedezzük fel a világot!
Csúszkálás a téli Balatonon
Így fedezzük fel a világot!
Látogatás a gyógyszertárban
Így fedezzük fel a világot!
Látogatás az óvoda orvos rendelőjében
Így fedezzük fel a világot!
Látogatás a védőnői szolgálatban
Így fedezzük fel a világot!
Egészségedre – Séta a zöldség-gyümölcsboltba
Így fedezzük fel a világot!

Felelős
Virágné Molnár
Anna Gabriella
Pappné Erős Judit fazekas
Minden óvodapedagógus

2021. 01. 04.

Minden óvodapedagógus

Időjárásfüggő

Minden óvodapedagógus
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Határidő

2021. 01. 06.

2021. 01. 12.

Minden óvodapedagógus

2021. 01. 13.

Minden óvodapedagógus

2021. 01. 14.

Minden óvodapedagógus

2021. 01. 19.

Minden óvodapedagógus

2021. 01.

Egészségedre – Zöldség - gyümölcsnapok
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Iskolás lesz gyermekünk
*Óvodai iskolára felkészítő-játékba integrált
tanulási folyamatokról
* Bemutatkozik a Balatonkeresztúri Festetics
Kristóf Általános Iskola
* Együtt az első osztályban - tanítónői gondolatok
* Szülők – nevelők egymás közt
Óvodai Szülői Szervezet értekezlete
Gyermektükör – egyéni fejlesztések megbeszélése a
szülőkkel I. félév
Tehetséggondozó műhelyek értékelése
I. félév

21.-22.
Ujságh Andrea
Monostoriné Fekete Ottília
igazgató
Tanító párok
Ujságh Andrea
Óvodai Szülői Szervezet elnöke
Ujságh Andrea
Minden óvodapedagógus
Ujságh Andrea
Minden óvodapedagógus

2021. 01. 20.

2021. 01. 21.
2021. 01.
15. - 31.
2021. 01. 31.

FEBRUÁR
Tevékenység
Gyertyaszentelő/időjárás megfigyelés – népszokás
jeles napja, népszokás megismerése
Balázsjárás – iskolások látogatása az óvodában,
iskolába toborzó, köszöntő szokás – népszokás jeles
napja
Így fedezzük fel a világot!
Bölcs Bagoly – ismerkedés a könyvekkel
Óvoda Galéria kiállítás megnyitása
Óvodás gyermekeink téli hangulatú alkotásaiból
Farsangi táncház, Faragó Zsolt vezetésével
Farsang Farka
Magyar népszokás jeles napja:
* Hétfő – farsangi mulatság, táncház
* Kedd – maszkás felvonulás, kolompolás a faluban
Óvodai Mesemondó Napok
Csoportok kedvenc meséjének dramatizálása,
egyéni mesemondás lehetősége
Téli évszakzáró koncert - művészeti jeles nap
Csillagvirág Kórus, óvónői előadás
Így fedezzük fel a világot!
Családi Sportnap

Felelős

Határidő

Minden óvodapedagógus

2021. 02. 02.

Ujságh Andrea
Horváthné Nagy Katalin
tanítónő és a 4. osztály tanulói

2021. 02. 03.

Minden óvodapedagógus

2021. 02. 09.

Virágné Molnár
Anna Gabriella
Móri Erika

2021. 02. 10.

Minden óvodapedagógus

2021. 02.
15. – 16.

Juhászné Darázs Anikó

2021. 02.
22.–23.

Lakos Mónika

2021. 02. 26.

Minden óvodapedagógus

2021. 02. 28.

Felelős

Határidő

Ujságh Andrea

2021. 03. 01.

Juhászné Darázs Anikó

2021. 03. 08.

Virágné Molnár
Anna Gabriella

2021. 03. 09.

Móri Erika

2021. 03. 10.

2021. 02. 11.

MÁRCIUS
Tevékenység
Óvoda Galéria megnyitó
„A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk” a
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
készített kiállítás
Látogatás Bíró László Józsefnél
48’ – as fegyverekkel ismerkedés
Huszárgyerek játszóház
Így fedezzük fel a világot!
Huszárgyerek
Látogatás a könyvtárban
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I. Gyermek Huszár- és Tüzér Bandérium, Fonyód
bemutatója
Nemzeti Ünnep Óvodánkban
Műsor: versek, dalok, mondókák, huszártánc
Felvonulás a Kossuth-kopjafához,
közös éneklés, mécses gyújtás,
zászlók, virágok elhelyezése.
Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt
Élmény- és tapasztalatszerző felfedezések
Víz Napja - séta, megfigyelés a Csatorna és a
Balaton partján

Így fedezzük fel a világot!
Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt
Túra a Nyugati övcsatorna mentén

Minden óvodapedagógus

2021. 03. 12.

2021. 03. 16.

Minden óvodapedagógus

2021. 03. 17.

Lakos Mónika
Miókovics Eszter
NABE munkatárs

2021. 03. 18.

Minden óvodapedagógus

2021. 03. 22.

Juhászné Darázs Anikó

2021. 03. 22.

Móri Erika
Kovácsné Végh Diána
igazgatóhelyettes
Lakos Mónika
Rozner György
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
munkatársa

Így fedezzük fel a világot!
Húsvét – Népszokás jeles napja
Húsvéti kézművesség: szalvétatartók tojásgyűrűk
Óvodai Szülői Szervezeti megbeszélés

2021. 03. 11.

Minden óvodapedagógus

Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja
Védd a Balatont! NABE társas játék és előadás
Így fedezzük fel a világot! Tavaszváró-ünnep (DE)
Tavaszi nap-éj egyenlőség napja
Kiszebáb égetése az óvoda udvarán
* Téltemető-tavaszváró játékok, táncház
Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja
Balatoni halászat – vetítés (DU)
Iskolába készülők látogatása az általános iskolában
(délután/ismerkedés az iskola épületével, az ott
dolgozókkal + uzsonna/napközi, közös játék)

Ujságh Andrea
Domina Barnabás
huszárszázados

2021. 03. 25.

2021. 03. 26.

Minden óvodapedagógus

2021. 03. 29.-

Ujságh Andrea
Óvodai Szülői Szervezet elnöke

2021. 03. 31.

ÁPRILIS
Tevékenység
Tojáshímzési-festési technikák: (DE)
Pontozással, viaszolással, berzseléssel
Húsvét – Népszokás jeles napja, Locsolkodás
Húsvéti játszó: Tojás játékok, Komálás
DU. Utazás Kéthelyre Húsvéti életkép+ tojásfa
„Óvodai nyúl” érkezik
* nyúl keresés-cukorkáért
* nyuszi fészkek megkeresés
Húsvéti játszó: Tojás játékok, Táncház
Költészet napi könyvtárlátogatás
Iskolások verses műsora (DU)
Látogatás, gyalogséta
a Keresztúri Kertészetbe
XXVI. Tavaszi Konferencia, ÓNME Egyesület,
Balatonmáriafürdő
Óvoda Galéria kiállítás megnyitása
Óvodás gyermekeink tavaszi hangulatú alkotásaiból
Föld napja
Növények ültetése az Óvoda Kertben
- a környezet és a természet védelméért -
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Felelős

Határidő

Minden óvodapedagógus

2021. 04. 01.

Minden óvodapedagógus

2021. 04. 06.

Minden óvodapedagógus

2021. 04. 07.

Ujságh Andrea

2021. 04. 08.

Virágné M. A. Gabriella
Gaál Győző

2021. 04. 13.

Minden óvodapedagógus

2021. 04. 15-16.

Virágné Molnár Anna Gabriella

2021. 04. 19.

Minden óvodapedagógus

2021. 04. 20.

Csuhéfonás fortélyai (DE)
Marcali Múzeum munkatársaival
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet: (DU)
Együtt - közösen az óvodásokért
* Így fedezzük fel a világot!
* Évzáró, Gyermekheti és nyári programok
* Tehetséggondozó műhelyekről szülői fórum
Csillagvirág - Tavaszi Táncház
Táncházat vezeti: Faragó Zsolt
Így fedezzük fel a világot!
Csillagvirág Nap – óvodai jeles nap
délelőtt: Kézműves foglalkozások, Gyertyagyújtás,
Születésnapi köszöntő, Fuvola dallamok
délután: Népi játszóház
Anyák napi készülődés
Biciklitúra Balatonberénybe, nagycsoportosoknak
Kétkerekű biciklivel.
Köszöntjük az édesanyákat!
Anyák napi titkos ajándékok haza adása

Lakos Mónika
Samuné B. Hajnalka

2021. 04. 21.

Ujságh Andrea
Csillagvirág óvónők
Csillagvirág tehetséggondozók

2021. 04. 21.

Móri Erika

2021. 04. 22.

Ujságh Andrea
Minden óvodapedagógus

2021. 04. 23.

Minden óvodapedagógus

2021. 04. 26.folyamatos

Juhászné Darázs Anikó

2021. 04. 28.

Minden óvodapedagógus

2021. 04. 30.

MÁJUS
Tevékenység
Májusfa ünnepe – szalagdíszítés az óvodakertben
Így fedezzük fel a világot!
Mire vagyunk büszkék?
Mi házunk, mi falunk projekt
Bárdos Lajos zeneszerző emlék Balatonmáriafürdő
Óvoda Galéria Tavaszi Évszaki tárlat
„Természet elcsent pillanatai” Bakó Béláné Szepesi
Anna festő alkotásaiból kiállítás
Részvétel: „Gyertek lányok ligetre”
Bóbita Óvoda, Marcali
Így fedezzük fel a világot!
Iskolába készülők látogatása az általános iskolában
Madarak és fák napja
Látogatás a Balaton felvidéki Nemzeti Parkba
Tanítónői látogatás az óvodában
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Csillagvirág nyitogató
* Ismerkedés az óvodával
* Művészeti nevelés célja, feladata, kerete,
tevékenységei
Így fedezzük fel a világot!
Pünkösdi játékok - Magyar népszokás jeles napja
Óvodai jeles napi köszöntő ünnepség –
Pünkösd jegyében
Balatonmáriafürdő község – Pünkösdi vigasság
Nagycsoportosok köszöntő műsora
Gyermektükör – egyéni fejlesztések megbeszélése a
szülőkkel II. félév
Tehetséggondozó műhelyek értékelése
II. félév
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Felelős
Minden óvodapedagógus

Határidő
2021. 05. 03.

Minden óvodapedagógus

2021. 05. 03.folyamatos

Móri Erika

2021. 05. 04.

Juhászné Darázs Anikó
Móri Erika
Virágné Molnár
Anna Gabriella
Tanító párok
Juhászné Darázs Anikó
Fejes Éva
Ujságh Andrea
Tanító párok

2021. 05. 05.
2021. 05. 06.
2021. 05. 13.
2021. 05. 18.

Csillagvirág óvónők

2021. 05. 27.

Minden óvodapedagógus

2021. 05.
23.-24.

Minden óvodapedagógus

2021. 05. 28.

Juhászné Darázs Anikó
Virágné Molnár
Anna Gabriella
Ujságh Andrea
Minden óvodapedagógus
Ujságh Andrea
Minden óvodapedagógus

2021. 05. 29.
2021. 05.
15. – 31.
2021. 05. 31

Tavaszi Évszakzáró Koncert - Művészeti jeles nap
„Hívogat a hegedűszó” - Hidas Frigyes Városi
Zeneiskola hegedű szakos növendékeinek koncertje
Vezető: Kósáné Koczkás Magdolna

Virágné Molnár
Anna Gabriella

2021. 05. 31.

JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS
Tevékenység
Gyermek hét:
* Kihívás Napja – mozgás
* Kalandok Napja – kirándulás
* Kézművesség Napja * Mese Napja:
* Tűzoltók - Rendőrök Napja
Nemzeti összetartozás napja
Magyarságtudat megerősítése
Látogatás az Ősz Idő Nyugdíjas Klubba
Gyermeknapi zsúrra
Hátizsákos gyalogtúra a Keresztúri Szőlőhegyre
Nyári Évszaknyitó tárlat – művészeti jeles nap
„Csillagvirág mustra” - Óvoda Galéria 20 éves
fennállásának gyűjteményes kiállítása - különböző
népművészek, alkotók munkáiból.
Cseresznyeszedés Balatonkeresztúron, Gaál Ottóné,
Rózsika óvó néni meghívására
Sétahajókázás a Balatonon
Nagy – és középső csoportos gyermekek
Séta a Vitorlás Kikötőbe, a Hajóállomásra, mólóra
Látogatás az őstermelői piacra, Balatonmáriafürdő
Nyári Évszaki Koncert, óvodakert - fúvós zenekar
közreműködésével - Művészeti jeles nap
Múzeumlátogatás - Balatonmáriafürdő Helytörténeti
Gyűjtemény és időszaki kiállítás, Balatonmáriafürdő

Hátizsákos gyalogtúrák és/vagy lovas kocsikázás
Nyármarasztó Mulatság

Felelős

Határidő

Minden óvodapedagógus

2021. 05. 31.
2021. 06. 04.

Minden óvodapedagógus

2021. 06. 04.

Juhászné Darázs Anikó
Amfer Lajos klubvezető
Virágné Molnár Anna Gabriella

2021. 06. 08.

Ujságh Andrea

2021. 06. 14.

Móri Erika
Gaál Ottóné

2021. 06. 15.

Minden óvodapedagógus

2021. 06. 16.

Juhászné Darázs Anikó
Móri Erika
Lakos Mónika
Hajas Béla
fúvós karnagy
Móri Erika
Meretei Zsuzsanna
Galáczné Paizs Anikó
múzeumi munkatársak
Virágné Molnár
Anna Gabriella
Hosszú Barna
lovas gazda
Lakos Mónika

2021. 06. 17.
2021. 07. 01.

2021. 06. 10.

2021. 07. 23.

2021. 07. 30.

2021. 08. 03.
2021. 08. 10.

NEMESVIDI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén való
részvétel
Kiscsoportosok, új gyermekek fogadása
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Felelős
Szanyi Tamásné

Határidő
09.01.

óvodapedagógusok

09.30.

Elmaradt DPT vizsgálatok megszervezése, beutalók
készítése
Óvoda őszi díszbe öltöztetése
Szülői értekezlet szervezése
„Fedezzük fel együtt…”
 Ismét az óvodában, óvodás lettem
 Gólya, fecske útra kél
 Gomba gomba
 Szemétszedési világnap
Logopédia,
gyógytestnevelés
és
fejlesztő
foglalkozások megszervezése, egyeztetések
Mihály nap: készülődés a jeles napra

óvodapedagógusok

09.30.

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

09.30.
09.25.

óvodapedagógusok

Heti
rendszerességgel

Szanyi Tamásné

09.30.

óvodapedagógusok

09.29.

Tevékenység
„Apró lábak” zenés mozgásfejlesztés elindítása

Felelős
óvodapedagógusok

Határidő
Heti
rendszerességgel

Állatok Világnapja
„Fedezzük fel együtt…”
 Nálatok laknak állatok?
 Szüretelünk: szőlő, alma, körte
 Őszi túra kukoricaszedéssel
 Őszi termések gyűjtése, termésbábok

óvodapedagógusok

10.04.

óvodapedagógusok

Heti
rendszerességgel

Tökfaragás: munkadélután szülőkkel

óvodapedagógusok

10.31.

OKTÓBER

NOVEMBER
Tevékenység
Madáretetők felújítása, elhelyezése, madáreleség
beszerzése
„Fedezzük fel együtt…”
 Márton nap
 Hull a levél a fáról
 Erre csörög a dió
 Adventi készülődés

Felelős
óvodapedagógusok

Határidő
11.20.

óvodapedagógusok

Heti
rendszerességgel

Családlátogatások megkezdése
Márton napi lámpás felvonulás közösség
bevonásával

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

11.16-tól
11.11.

DECEMBER
Tevékenység
Óvodánk karácsonyi díszbe öltöztetése
Jön a Mikulás!
Vörsi Betlehem megtekintése
„Fedezzük fel együtt…”
 Miklós napi hagyományok
 Luca luca kitty kotty
 Eljött a karácsony

Felelős
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

47

Határidő
12.01.
12.06.
12.18.
Heti
rendszerességgel

Karácsonyvárás a szülőkkel: mézeskalács készítés,
közös karácsonyfa díszítés
Falu karácsonyi ünnepségén műsorral való részvétel

óvodapedagógusok

12.18.

óvodapedagógusok

12.23.

JANUÁR
Tevékenység
Gyermekek fejlődésének nyomon követése:
megfigyelések rögzítése 1. félév
Iskolaérettség kritériumai: megbeszélés a
nagycsoportos gyermekek szüleivel
Szülői értekezlet megszervezése
„Fedezzük fel együtt…”
 Új év, új esztendő
 Téli erdő
 Madárkalács, óh de jó, cinegének az való
 Téli örömök a hóban, kísérletek
„Egészséges, mint a makk” – közös program a
szülőkkel az egészséges életmód jegyében

Felelős
óvodapedagógusok

Határidő
01.31.

óvodapedagógusok

01.15.

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

01.15.
Heti
rendszerességgel

óvodapedagógusok

01.31.

FEBRUÁR
Tevékenység
Gyermekek fejlődésének nyomon követése – eredmények
megbeszélése a szülőkkel
Óvodánk farsangi díszbe öltöztetése
Farsangi mulatság az óvodában
Mozi, színház vagy könyvtár látogatás szervezése
„Fedezzük fel együtt…”
 Kibújás vagy bebújás – gyertyaszentelő
 Vizes élőhelyek világnapja
 Húshagyó kedd és társai
 A mi falunk

Felelős
óvodapedagógusok

Határidő
02.12.

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

02.16.
02.16.
02.26.

óvodapedagógusok

Heti
rendszerességgel

Felelős
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

Határidő
03.05.
03.15.

óvodapedagógusok

Heti
rendszerességgel

óvodapedagógusok

03.31.

Felelős
óvodapedagógusok

Határidő
04.22.

MÁRCIUS
Tevékenység
Óvodánk tavaszi díszbe öltöztetése
Nemzeti ünnepünk: megemlékezés dalokkal, versekkel a
parkban lévő emlékműnél
„Fedezzük fel együtt…”
 Hóvirág nap
 Nemzetközi nőnap
 Víz világnapja
 Csíráztatás, rügyeztetés
Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga – tojásfestés a
szülőkkel közösen

ÁPRILIS
Tevékenység
„Csudaszép a napraforgó, nyitva áll az ovi ajtó” – nyílt
napok az óvodában
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„Fedezzük fel együtt…”
 Veteményezés a kiskertünkben
 Muskátli bujtások ültetése
 Gólya, fecske visszatért
 Hulladék újrahasznosítás

óvodapedagógusok

Heti
rendszerességgel

Föld napja az óvodában
Szent György nap

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

04.22.
04.24.

Felelős
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

Határidő
05.01.
05.02.
05.14.
05.31.

óvodapedagógusok

Heti
rendszerességgel

óvodapedagógusok

05.31.

MÁJUS
Tevékenység
Májusfa állítása
„Édesanyám tulipánfa…”
Szülői értekezlet
Nagycsoportosok látogatása az iskolába
„Fedezzük fel együtt…”
 Tavaszi túra
 Madarak és fák napja
 A tej élet, erő, egészség
 Pünkösdölés
Gyermekek fejlődésének nyomon követése:
megfigyelések rögzítése 2.

JÚNIUS - JÚLIUS
Tevékenység
Nemzeti Összetartozás Napja
Májusfa kitáncolás, gyermeknap a szülők tevékeny
részvételével
Gyermekek fejlődésének nyomon követése: tapasztalatok
megbeszélése a szülőkkel
„Ballag már a kisóvodás iskolába…”
„Fedezzük fel együtt…”
 Vadvirágok
 Bogarak, szúnyogok, kullancs
 Kiskertünk finomságai
 Aratás
Nyári tevékenységek: túra, séták, kirándulás, fürdőzés,
vizes játékok szervezése

Felelős
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

Határidő
06.04.
06.15.

óvodapedagógusok

06.15.

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

06.18.
Heti
rendszerességgel

óvodapedagógusok

folyamatos

MESEPARK ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Részvétel a Noszlopy iskola tanévnyitó
ünnepélyén
"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra
nevelés az óvodában
Takarítási Világnap alkalmából az óvoda
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Felelős
Darázs Józsefné

Határidő
09.01.

Darázs Józsefné

09.19.

környezetének rendbe tétele
"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra nevelés az
óvodában
„Közlekedj okosan!”- az Európai Autómentes Nap
alkalmából ügyességi feladatok kerékpáron, rolleren,
kis motoron
Bérletes színházlátogatás megszervezése a
nagycsoportosok számára
„Film percek”– mozi látogatások megszervezése a
Korzóban
„Kultúr percek”- könyvtár, múzeum látogatások
megszervezése
Bozsik Programban részt vevő gyermekek
kiválasztása, ovi-foci foglakozások elindítása.
Szülői Szervezet alakuló ülésének megszervezése
Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése
Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok, logopédiai
szűrések elvégzésének megszervezése
Logopédiai, gyógytestnevelési és fejlesztő
foglalkozások, fakultatív tevékenységek elindításának
megszervezése
„Zene Manók” tehetségműhely foglalkozásainak
előkészítése, szülők számára szülői értekezlet tartása.
„Hol volt, hol nem volt” fesztivál megrendezése a
„Népmese napja” alkalmából
Családlátogatások megkezdése az új gyermekeknél
Idősek napja alkalmából nagycsoportosok fellépése a
Honvéd Nyugállományúak Klubjában
A statisztikához adatszolgáltatás
„Színpadi percek”:
- Óvodás lettem- Újra együtt
- Megy a nyár, jön az ősz
- „Gólya, fecske hamar elment…”
- „Mese, mese, mátka…”
- „Süni, süni, sünike, sétálgat az erdőbe…”

Molnár Erika

09.22.

Molnárné Bertalan
Mónika
Lákovicsné Kontra
Éva
Horváthné Dinai
Gyöngyi
Kolozs Rita
Bertalan Mónika
Molnár Erika
Molnár Erika
Molnár Erika

09.25.

Molnár Erika

09.30.

Horváthné Dinai
Gyöngyi

09.30.

Horváthné Dinai
Gyöngyi
Darázs Józsefné
Bogdánné Posza
Szilvia
Molnár Erika

09.30.

Molnár Erika
minden
óvodapedagógus
délelőttös
óvodapedagógusok

09.30.

09.30.
09.30.
09.30.
09.30.
09.30.
09.30.

09.30.

09.30.

Hetente

OKTÓBER
Tevékenység
Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a Városi
fürdőben nagycsoportosokkal
„Madárbarát Óvoda”- Európai Madár megfigyelő
napok alkalmából megfigyelések végzése
környezetünkben, kirándulások szervezése
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Felelős
Lákovicsné Kontra
Éva
Molnárné Bertalan
Mónika
délelőttös
óvodapedagógusok

Határidő
Októbertől heti
egy
alkalommal
10.05.

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra
nevelés az óvodában
"Az vagy, amit megeszel. TEgyél, hogy legyél!"Egészséges ételek készítése közösen a csoportokban,
délután szülők megvendégelése
"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra
nevelés az óvodában
"Az egész világ mozog"- óvodapedagógus
vezetésével közös futás gyermekek, munkatársak,
szülők részvételével
„Mese-műhely” elindítása.
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a Mese
műhelyben készült alkotásokból.
„Zene Manók ” zenei tehetségműhely elindítása
„Hol volt, hol nem volt” nap„Színpadi percek”:
- „Ősz szele zümmög…”
- „Hej, a sályi piacon…”
- Ősz kincsei
- „Köd szitál, hull a dér…”

délelőttös
óvodapedagógusok

10.16.

Kolozs Rita

10.22.

Darázs Józsefné

Folyamatosan
10.30-ig

Horváthné Dinai
Gyöngyi
Lákovicsné Kontra
Éva
délelőttös
óvodapedagógusok

10.30.
10.30.
Hetente

NOVEMBER
Tevékenység
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.
„A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem”
(Juhász Ferenc)- Megemlékezés a „Magyar
nyelv” napjáról
„Madárbarát Óvoda”- Madáretetők
felújítása, újak készítése, kihelyezése
„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
múzeum, vagy könyvtárlátogatás
„Év múlik, évet ér,…”- évszak búcsúztató
„Színpadi percek”:
- „Tükröm, tükröm…”
- „Lóg a lába, lóg a…”
- „Ez a szemem, ez a szám…”
- Mit rejt a Mikulás zsákja?- érzékelő hét

Felelős
Lákovicsné Kontra Éva
Bogdánné Posza Szilvia

Határidő
Folyamatosan
11.29-ig.
11.13.

Molnár Erika

11.27.

Molnár Erika

11.27.

Horváthné Dinai Gyöngyi
délelőttös
óvodapedagógusok

11.30.
Hetente

DECEMBER
Tevékenység
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.
Mikulás várás- felnőttek bábjátékával
„Hol volt, hol nem volt” nap- múzeummal közös
ünnepváró tevékenység
„Karácsonyváró ünnepi pillanatok”- ünnepváró
délelőtt az óvodában
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Felelős
Bogdánné Posza Szilvia
Molnárné Bertalan Mónika
Molnár Erika

Határidő
Folyamatosan
12.18-ig
12.04.
12.18.

Lákovicsné Kontra Éva

12.23.

„Madárbarát Óvoda”- Madárkarácsony az
óvodában
„Színpadi percek”:
- „Ne lesd meg a Mikulást!”
- A meghittség, szeretet percei
- Karácsonyi varázslat

Kolozs Rita

12.22.

délelőttös
óvodapedagógusok

Hetente

JANUÁR
Tevékenység
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a Mese
műhelyben készült alkotásokból.
„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
múzeum, vagy könyvtárlátogatás
Szülői Szervezet összejövetelének megszervezése
Szülői értekezlet megszervezése
A magyar kultúra napja alkalmából megemlékezés a
Himnusz születésnapjáról
A gyermekek fejlődésének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése- I. félév
Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés
„Mindennapok az oviban: szülőknek, tanítóknak”nyílt napok az óvodában
„Színpadi percek”:
- „ Év múlik, évet ér…”
- „Esik a hó nagy csomókban, veréb…”
- Állat lesen erdőn, mezőn
- „ Brumm, brumm, Brúnó…”

Felelős
Lákovicsné Kontra
Éva
Horváthné Dinai
Gyöngyi
Molnár Erika
Molnár Erika
óvodapedagógusok
Horváthné Dinai
Gyöngyi
Molnár Erika
minden
óvodapedagógus
nagycsoportos
óvodapedagógusok
délelőttös
óvodapedagógusok
délelőttös
óvodapedagógusok

Határidő
Folyamatosan
01.30-ig
01.30.
01.20.
01.20.
01.22.
01.30.

01.30.
01.27-28.
Hetente

FEBRUÁR
Tevékenység
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a Mese
műhelyben készült alkotásokból.
A Föld nyelvi sokszínűsége- megemlékezés „Az
anyanyelv nemzetközi napjáról”
Farsangi vígasságok
Fogadó óra: az I. félévi egyéni fejlettségmérő lapok
megbeszélése a szülőkkel
„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi, vagy
könyvtárlátogatás
„Év múlik, évet ér,…” évszak búcsúztató
„Színpadi percek”:
- Téli élet
- Változások a természetben
- „Megjött már a Csimbum Cirkusz”
- „Itt a farsang, áll a bál…”

MÁRCIUS
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Felelős
Molnár Erika
Molnárné Bertalan
Mónika
óvodapedagógusok
minden
óvodapedagógus
Bogdánné Posza
Szilvia
Lákovicsné Kontra
Éva
óvodapedagógusok

Határidő
Folyamatosan
02.28-ig
02.21.
02.25.
02.28.
02.28.
02.28.
Hetente

Tevékenység
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a Mese
műhelyben készült alkotásokból.
Nőnapi jótékonysági bál megszervezése
Megemlékezés március 15-ről
Megemlékezés a „Magyar mese ünnepéről”
„Tapsifüles nyúl anyónak sok a dolga…” - Húsvéti
készülődés
„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi, vagy
könyvtárlátogatás
„Színpadi percek”:
-„Most szép lenni katonának…”
-„Menetel az ezred…”
-„Tavaszi szél vizet áraszt…”
- Húsvéti állatsereglet
- „Nyuszi fülét hegyezi

Felelős
Bogdánné Posza
Szilvia
Molnár Erika
délelőttös
óvodapedagógusok
Kolozs Rita
délelőttös
óvodapedagógusok
Horváthné Dinai
Gyöngyi
délelőttös
óvodapedagógusok

Határidő
03.31.

Felelős
Molnár Erika

Határidő
Folyamatosan
04.30-ig
04.09.

03.06.
03.13.
03.30.
04.01.
03.31.
Hetente

ÁPRILIS
Tevékenység
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a Mese
műhelyben készült alkotásokból.
Megemlékezés „ A magyar költészet napja”- ra
Szülői Szervezet összejövetelének megszervezése
Szülői értekezlet megszervezése
-„Kukucska napok”: nyílt napok megszervezése az
óvodában leendő óvodásoknak és szüleiknek
Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál
„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi, vagy
könyvtárlátogatás
„Színpadi percek”:
- Kedvenc verseink
- Tavaszi zsongás
- A mi Földünk
- „Anyukám, anyukám…”

Lákovicsné Kontra
Éva
Molnár Erika
Molnár Erika
Molnár Erika
délelőttös
óvodapedagógusok
Molnár Erika
Lákovicsné Kontra
Éva
Molnárné Bertalan
Mónika
délelőttös
óvodapedagógusok

04.30.
04.30.
04.30.

04.30.

04.30.
Hetente

MÁJUS
Tevékenység
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a Mese
műhelyben készült alkotásokból.
Anyák napi készülődés
„Madárbarát Óvoda” - „Madarak és fák napja”
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Felelős
Minden
műhelyvezető
minden
óvodapedagógus
Bogdánné Posza
Szilvia

Határidő
Folyamatosan
05.29-ig
05.06-ig
05.10.

Fogadó óra: a II. félévi egyéni fejlettségmérő lapok
megbeszélése a szülőkkel
„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi, vagy
könyvtárlátogatás
Gyermeknap, valamint családi-, és sportnap
megszervezése
„Év múlik, évet ér,…” - évszak búcsúztató
„Színpadi percek”:
- „Sétálunk, sétálunk…”
- „Ha beülünk a kocsiba…”
- „Tűz, víz, repülő
- „Útra kelünk"

minden
óvodapedagógus
Kolozs Rita
Horváthné Dinai
Gyöngyi
Molnár Erika
délelőttös
óvodapedagógusok

05.29.
05.29.
05.29.
05.31.
Hetente

JÚNIUS
Tevékenység
Nemzeti összetartozás napjának megünneplése

Felelős
délelőttös
óvodapedagógusok
Molnár Erika
Bogdánné Posza
Szilvia
Horváthné D. Gyöngyi
Molnárné B. Mónika

Iskolába készülő nagycsoportosok búcsúzója

Határidő
06.04.
06.10.

JÚLIUS- AUGUSZTUS
Tevékenység
Összevonások, csoportelosztások megszervezése
Séták az óvoda környékén, a parkban
Bábkészítés, bábozás szabadban
„Kirándulás a mesék birodalmába”- mesés délelőtt
óvónői mesékkel
„Vizes játékok”
Mozgásos versenyjátékok
Vizuális tevékenységek, kézműves foglalkozások
Kedvenc verseink, mondókáink, dalaink”- anyanyelvi
nap
Homokvár építő verseny

Felelős
int.vez.helyettesek
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

Határidő
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

óvodapedagógusok

folyamatosan

SZEDERVIRÁG ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
„Szedervirág Óvodás lettem”
Óvodába befogadás
Mihály napi vásár megszervezése, készülődés a
jeles napra
Szülői értekezlet
Bérletes színházlátogatás megszervezése
Őszi kincsek gyűjtése, óvodánk díszítése
Mihály napi vásár
Magyar népmese napja
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Felelős
Óvodapedagógusok

Határidő
Folyamatos

Óvodapedagógusok

09.07-28.

Csordásné Tamás Ildikó
Csordásné Tamás Ildikó
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

09. 15.
09. 30.
09.28
09.29.
09.30.

OKTÓBER
Tevékenység
Könyvtári napok
Állatok világnapja alkalmából kirándulás a helyi
gazdaságokba.
Őszi évszaki kiállítás
Látogatóban az első osztályosoknál
Őszi gyümölcs és zöldségszüret a helyi
gazdaságokban,
Tökfaragás
Őszi erdei kirándulás

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Határidő
10.05.-09.
10.05.

Csordásné Tamás Ildikó
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

10.12.
10.15.
10.12.-16.

Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

10.09.-22.
időjárás függő

NOVEMBER
Tevékenység
Színházlátogatás
Márton napi lámpás felvonulás
A mi családunk, családfák elkészítése
Óvodai nyílt nap
Adventi koszorúk készítése
Óvodás gyermekeink őszi hangulatú munkáinak
kiállítása az ovigalériában.
András napi pogácsa sütése a gyerekekkel

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Üstné Szép Gyöngyi

Határidő
11.hó.
11.11.
11.16.-20.
11.27.
11.24.-26.
11.30.

Óvodapedagógusok

11.30.

DECEMBER
Tevékenység
Adventi készülődés, óvodánk díszítése adventi
hangulatba.
Mikulás érkezik óvodánkba
Téli évszaki kiállítás
Luca napi búzavetés
Mézeskalács készítése szülőkkel
Helyi Betlehem megtekintése a templom kertben
Templomi koncert
Téli évszaki koncert az iskolai énekkar
előadásában.
Karácsonyi délelőtt a szülőkkel

Felelős
Óvodapedagógusok

Határidő
12.02.

Óvodapedagógusok
Csordásné Tamás Ildikó
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

12.04.
12.07.
12.11.
12.15.
12.17.
12.17.
12.21.

Óvodapedagógusok

12.22.

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Határidő
01.04.-08.
01.11.-15.

Óvodapedagógusok

01.18.-22.

Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

01.25.-29.
01.28.-29.

JANUÁR
Tevékenység
A tél örömei, téli időjárás
„Egészségedre” hetek
Egészségvédelem, betegség megelőzés
„Egészségedre” hetek
A mozgás szerepe az egészség megőrzésében,
gyógy testnevelő bevonásával
Az idő körforgása
Egyéni fejlesztések megbeszélése a szülőkkel
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Tánccsoport munkájának értékelése

Óvodapedagógusok

01.29.

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Üstné Szép Gyöngyi

Határidő
02.04.
02.09.
02.08.-16.
02.16.
02.hó.
02.22.-26.
02.26.

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Határidő
03.04.
03.12.

Óvodapedagógusok

03.22.

Csordásné Tamás Ildikó

03.31.

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Határidő
03.29.-04.-08.
04.06.
04.08.
04.19.

Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

04.23.
04.26.

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Határidő
05.03.
05.03.-07.
05.10.

Óvodapedagógusok

05.13.

FEBRUÁR
Tevékenység
„Balázsolás, gyere velem iskolába!”
Szülői értekezlet
Farsangi készülődés
Farsang
Színházlátogatás
Téli erdői kirándulás, vadállatok
Óvodás gyermekeink téli hangulatú munkáinak
kiállítása az ovigalériában

MÁRCIUS
Tevékenység
Kiszebáb égetése az óvoda udvarán.
Nemzeti ünnep óvodánkban
Megemlékezés versekkel, dalokkal
Víz világnapja alkalmából séta, megfigyelés a
Marótvölgyi árok mentén.
Tavaszi évszaki kiállítás

ÁPRILIS
Tevékenység
Húsvéti készülődés
Nagycsoportos szülői értekezlet tanítónővel
Húsvéti barkácsdélelőtt a szülőkkel
Föld napja alkalmából kirándulás a
tőzegbányához.
Óvodai nyílt nap
Anyák napi készülődés, titkos ajándék készítése

MÁJUS
Tevékenység
Májusfa állítás
Tavaszi időjárás, tavaszi virágok
Madarak és fák napja alkalmából kirándulás a
madárkilátóhoz.
Látogatás az általános iskolába a
nagycsoportosokkal
Pünkösd
Közlekedés
Tavaszi évszaki koncert az általános iskolásokkal
Egyéni fejlesztések megbeszélése szülőkkel
Év végi szülői értekezlet
Tánccsoport munkájának értékelése
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Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

05.17.-21.
05.24.-29.
05.25.
05.24.-28.
05.25.
05.26.

Búcsúzó ünnepség

Óvodapedagógusok

05.29.

JÚNIUS
Tevékenység
Nemzeti összetartozás napja
Gyereknap
Nagycsoportos kirándulás

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Határidő
06.04.
06.10.
06.11.

Felelős
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Határidő
07.06.
07.13.

JÚLIUS
Tevékenység
Nyári túrázás
Állatsimogató

TÜNDÉRLIGET ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén való
részvétel.
Kiscsoportosok fogadása
Szülői értekezlet megszervezése:
 SzSz megalakulása,
 A csoportok nevelési tervének ismertetése,
 Programok, ünnepek, kirándulások,
megbeszélése,
Tehetségműhelybe kerülő gyermekek kiválasztása,
szülők tájékoztatása.
Alapozó terápia foglalkozásaira gyermekek
megfigyelése, szülők tájékoztatása
Beutalók elkészítése a részletes és komplex DPT
vizsgálatokra
Fejlesztő foglalkozások megszervezése (logopédia,
egyéni fejlesztés, gyógytestnevelés, védő női
szűrés)
Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi, úszás)
A statisztikához adatszolgáltatás
Zöld jeles nap: Takarítási Világnap alkalmából
óvoda és udvar szépítése.
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok:
 Takarítási Világnap
Zöld óvodai tevékenységek:
● Zöld Híradó elkészítése, szülők tájékoztatása
az őszi környezetvédelmi feladatokról, hírekről .

Felelős
Tomborné Boros Edit
Molnár Szilvia
Tomborné Boros Edit
Hováthné
Zsinics Krisztina

09.01.
09.24.

Molnár Szilvia

09.25.

Némethné
Czobor Krisztina
Bosnyák Edit
Hováthné
Zsinics Krisztina
Hováthné
Zsinics Krisztina

09.25.

Tóthné Szalavári Ottília
minden óvodapedagógus
minden óvodapedagógus

09.25.
09.25.
09.20.

minden óvodapedagógus

09.20.

Bosnyák Edit
Hováthné
Zsinics Krisztina

09.25.

OKTÓBER
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Határidő
09.01.

09.25.

09.25.

Tevékenység
Zöld jeles nap: Állatok Világnapjának
megünneplése
Ligetlakók mozgásos foglalkozásainak elindítása
Zöld óvodai tevékenységek:
„Csodabogarak” tehetségműhely foglalkozásainak
elindítása
Alapozó terápia foglalkozásainak elindítása

Felelős
Tóthné Szalavári Ottília

Határidő
10.04.

Molnár Szilvia

hetente

Bosnyák Edit
Némethné
Czobor Krisztina
Tomborné
Boros Edit
BencsikMézmer Anett

hetente két nap

minden óvodapedagógus

10.31.

Bosnyák Edit

10.04.

Hováthné
Zsinics Krisztina
Molnár Szilvia
Tomborné Boros Edit
Hováthné
Zsinics Krisztina

10.09.

Családlátogatások megkezdése

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok:
 Állatok Világnapja
 Lelki egészség napja
 Nemzetközi gyalogló nap
Kirándulás szervezése az
Állatok Világnapja alkalmából.
Egészségnap megszervezése a szülők
részvételével.
Gyalogtúra szervezése a marcali szőlőhegybe
Ovis sport nap megszervezése szülők részvételével
Gesztenye gyűjtés, szállítás megszervezése

hetente

10.05.

10.16.
10.08.
10.31.

NOVEMBER
Tevékenység
Adventi ünnepkör kezdete, az óvoda díszítése,
adventi munkadélután megszervezése
Zöld óvodai tevékenységek:
madáretetők ellenőrzése, tisztítása.
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok:
 Ősz kincsei
Mozi szervezése
Könyvtárlátogatás

Felelős
Bosnyák Edit

Határidő
11.26.

Molnár Szilvia

11.27.
11.27.

minden óvodapedagógus

Molnár Szilvia
Hováthné
Zsinics Krisztina

11.27.
11.27.

DECEMBER
Tevékenység
Télapó az óvodában

„Mikulás kupa” sportverseny megszervezése
Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozás
Karácsonyi hangverseny a Zeneiskola növendékeinek
közreműködésével
Zöld óvodai tevékenységek:
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Felelős
Hováthné
Zsinics Krisztina
Molnár Szilvia
Bosnyák Edit
Tóthné Szalavári
Ottília

Határidő
12.04.
12.07.
12.13.
12.18.
12.18.

● Madarak karácsonyának megszervezése,
madárkalács készítése
● Zöld Híradó elkészítése, szülők tájékoztatása a téli
környezetvédelmi feladatokról, hírekről
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok
 Karácsonyvárás

Molnár Szilvia
Salamonné Hidasi
Krisztina
minden
óvodapedagógus

12.18.

Felelős
minden
óvodapedagógus

Határidő
01.29.

JANUÁR
Tevékenység
Zöld óvodai tevékenységek:
● Madáretetés
● Vizsgálódások hóval, jéggel
Szülői értekezlet megszervezése
 A csoportok értékelése, szokás- szabályrendszer
elsajátításának tapasztalatai.
 Az iskolaérettség kritériumai szakemberek
segítségével.
 Aktualitások.
Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés
A gyermekek fejlettségének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése I. félév
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok
 Téli örömök - Havas játékok

01.15.
Hováthné
Zsinics Krisztina

Bosnyák Edit
Molnár Szilvia
minden
óvodapedagógus

01.29.

minden
óvodapedagógus

01.29.

Felelős
Tóthné Szalavári
Ottília
minden
óvodapedagógus
Tomborné Boros Edit
Hováthné
Zsinics Krisztina
Bosnyák Edit
Bosnyák Edit
minden
óvodapedagógus
minden
óvodapedagógus

Határidő
02.02.

01.29.

FEBRUÁR
Tevékenység
Zöld jeles nap: Vizes élőhelyek világnapjáról
megemlékezés A téli Balaton megtekintése
Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok
megbeszélése szülőkkel I. félév
Farsang az óvodában
Szülők Bálja megszervezése
Mozi látogatás megszervezése
Nagymamák napjának előkészítése
Zöld óvodai tevékenységek:
madárvédelem- madáretetők, madáritatók feltöltése.
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok
 Vizes élőhelyek
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02.26.
02.12.
02.13.
02.26.
02.26.
02.26.
02.02.

MÁRCIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnepünk: Március 15. megünneplése
Zöld jeles nap: Víz Világnapja alkalmából kirándulás,
túra szervezése.
Zöld óvodai tevékenységek:
● Fűszer, illatos növények pótlása.
● Zöld Híradó elkészítése, szülők tájékoztatása a
tavaszi környezetvédelmi feladatokról, hírekről.
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok
 Víz Világnapja
Tavaszváró koncert szervezése a zeneiskola
növendékeinek részvételével.
Mamák napja megszervezése, lebonyolítása.

Felelős
minden
óvodapedagógus

Határidő
03.13.

Hováthné
Zsinics Krisztina
Tomborné Boros Edit
BencsikMézmer Anett

03.19.

minden
óvodapedagógus

03.19.

Tóthné Szalavári
Ottília
minden
óvodapedagógus

03.26.

Felelős
Hováthné
Zsinics Krisztina
minden
óvodapedagógus

Határidő
04.13.

Molnár Szilvia

04.30.

minden
óvodapedagógus

04.25.

Hováthné
Zsinics Krisztina
minden
óvodapedagógus

04.22.

BencsikMézmer Anett

04.22.

03.26.

03.10.

ÁPRILIS
Tevékenység
Óvodai Nyílt Napok megszervezése
Zöld jeles nap: Föld Napja megünneplése
Zöld óvodai tevékenységek:
 „Zöld liget 7 próba”megszervezése,
 Virágültetés, udvarszépítés,
 Magas ágyásba palánták ültetése,
Szülői értekezlet megszervezése
 Éves tapasztalataink összegzése.
 A nyári élettel kapcsolatos tudnivalók
megbeszélése.
„Kukucska napok” az óvodaválasztó szülők részére
Papírgyűjtés megszervezése
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok
 Föld Napja
Ruha börze megszervezése.
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04.22.

04.22.

MÁJUS
Tevékenység
Anyák napi ünnepség megszervezése
Zöld jeles nap: Madarak és fák Napja megünneplése,
kirándulások, túrák szervezése

Felelős
Bosnyák Edit
minden
óvodapedagógus

Határidő
05.07.
05.10.

Családi Nap megszervezése a szülőkkel közösen

Tóthné Szalavári
Ottília
minden
óvodapedagógus

05.30.

Hováthné
Zsinics Krisztina

05.27.

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
Zöld napok
 Madarak és Fák Napja
Évzáró ünnepségek megszervezése

05.10.

JÚNIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnepünk: Nemzeti összetartozás napjának
megünneplése
Zöld jeles nap: Környezetvédelmi Világnap
megünneplése környezetvédelmi játékokkal
Csapatépítő program az alkalmazotti közösség részére

Felelős
Salamonné Hidasi
Krisztina
Tomborné Boros Edit

Határidő

Hováthné
Zsinics Krisztina
minden
óvodapedagógus

06.30.

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
● Zöld napok- Nyári vizsgálódások

06.04.
06.05.

06.30.

JÚLIUS – AUGUSZTUS
Tevékenység
Összevonások megszervezése, gyermeklétszámok
felmérése.
Különböző változatos tevékenységek szervezése a
gyermekek számára. (vizes játékok, kézműves
tevékenységek)

Felelős
Hováthné
Zsinics Krisztina
minden
óvodapedagógus

MUNKAKÖZÖSSÉGEK FELADATTERVEI
„Néphagyomány ápoló” Munkaközösség
Munkaközösség vezető:
Tagok:

Némethné Marton Ilona
Barhóné Németh Nikolett
Csekis Anett
Gájerné Bicskei Éva
Nagy Krisztina
Kiss Katalin
Korcsmárosné Tóth Tünde
Csordásné Tamás Ildikó
Üstné Szép Gyöngyi
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Határidő
07.01.
08.31.

Célok:
 Magyar népi hagyományaink megőrzése, ápolása, népi kultúránk értékeinek
átörökítése, éltetése.
 Óvodai programunk mindennapjain, ünnepein alkalmazható, felhasználható közös
nevelési értékek megteremtése.
 A családok néphagyomány ápoló szemléletének formálása.
 Az óvodás gyermekekben a népi hagyományaink és a természet iránti fogékonyság
megalapozása.
 Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának, néprajzi ismereteinek bővítése,
elmélyítése.
Feladatok:
 Szűkebb és tágabb környezetünk néphagyományainak tárházából az óvodás
korosztálynak megfelelő elemek kiválogatása, és a nevelés folyamatába illesztése.
 Környékünk népművészeti emlékeinek felkutatása, összegyűjtése.
 Néphagyomány ápoló tevékenységeink tapasztalatainak átadása.
 A helytörténeti múzeummal és a mesztegnyői faluházzal együttműködő kapcsolat
ápolása, programjainak látogatása.
 A családokkal közös néphagyomány ápoló programok szervezése.
 Pályázatok, egyéb források felkutatásával hagyományőrző eszköztárunk bővítése.
Időpont
Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Tevékenység/Feladat
Éves munkatervi feladatok
megbeszélése, javaslatok,
feladatvállalások.
Az óvodai Mihály napi vásár
programjának előkészítése.
Népi játékok használata őszi
termények felhasználásával.
Óvodai tevékenységekbe
beépíthető ötletek átadása
egymásnak és a gyermekeknek.
Összegyűjtött népi
gyermekjátékok rendszerezése,
közzététele, mindennapokban
való alkalmazás érdekében.
Ünnepi szimbólumok
megjelenítése.
Meghitt hangulat megteremtése
közösen, hagyományok
felidézésével.
Lakókörnyezetünk népi
hímzéseinek, régi eszközeinek,
játékainak összegyűjtése,
rendszerezése, kiállítás
rendezése az óvodagalériában.
Énekes népi játékok hatása a
gyermekek mozgáskultúrájának
fejlesztésében – Lehetőség
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Felelős
Némethné
Marton
Ilona

Határidő
09.07.

09.25
Barhóné Németh
Nikolett

10.23.

Munkaközösségi
tagok

11.27.

Kiss Katalin

12.18.

Korcsmárosné
TóthTünde
Schrenk
Krisztina

01.22.

Nagy Krisztina

02. 26.

Március
Április

Május

szerint Balatoni Katalin az „Így
tedd rá!” program
megalkotójának meghívása.
Kirándulás, tapasztalatszerzés
közeli tájházba.
Népi kultúránk díszítőelemei és
a húsvéti hagyományok
technikájának bemutatása
szülőknek, gyermekeknek.
Munkaterv megvalósulásának
értékelése, tapasztalatok
összegzése.

Munkaközösségi
tagok
Csekis Anett
Gájerné Bicskei
Éva
Némethné
Marton
Ilona

03.26.

04.02.

05.28.

„ Varázs-Szó” Anyanyelvi Munkaközösség
Munkaközösség vezető:
Tagok:

Molnárné Bertalan Mónika
Molnár Erika
Lákovicsné Kontra Éva
Vatiné Kakatics Zita
Darázs Józsefné
Horváthné Dinai Gyöngyi
Körtvélyesi Ilona
Kolozs Rita

Célok:








Az anyanyelvi nevelés tudatosságának és hatékonyságának növelése.
Innovációs elképzelésekkel való ismerkedés az anyanyelvi nevelés terén.
Értékek közvetítése – törekedve a színvonalas és változatos irodalmi művek iránti
nyitottságra, hagyományaink, értékeink megőrzése mellett.
Közösségünk értékeinek kibontakoztatása, motiválása.
A régi, jól bevált gyakorlatok és elméletek mellett újak megismerése, integrálása a már
folyó gyakorlati munkánkba.
Minőségi, tartalmas, kulturális programok szervezése a munkaközösség tagjai számára,
a kollektíva mentálhigiéné érdekében.
Kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, jó gyakorlatok gyűjtése.

Feladatok:





Elméleti és gyakorlati problémák, elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való
bővítése, szituációs játékokkal színesítve.
Szakmai kerekasztal szervezése szakemberek bevonásával. (Pszichológus, Logopédus,
Konduktív pedagógus, kommunikációs szakemberrel, tanítókkal)
Előadás szervezése, innovatív módszerek megismeréséhez.
„Jó gyakorlatok” kidolgozása a munkaközösség tagjai által készített és kipróbált
anyanyelvi játékok és dramatikus játékok (évzáró mesedramatizálás) alapján.
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Szakmai anyagok gyűjtése, bővítése, gyűjtemények készítése melyek segítik a
mindennapos munkánkat.
Hospitálások szervezése más intézményekben.

Szeptember

November
December

Január

Február

Április

Június

Feladat/Tevékenység
A munkaterv megvitatása, ötletek,
javaslatok beépítése az éves
tevékenységünkbe.
Szakmai kerekasztal szervezése
szakemberek bevonásával
(Tanítók: Marcali Noszlopy Gáspár Ált.
és Művészeti Iskola)
Közösségi kulturális program szervezése
az Advent jegyében.
Könyvtár- pedagógia programjának,
innovatív lehetőségeinek megismerése.
(virtuális tér, oktatóterem, okos tábla)
Hospitálás más intézményben
Anyanyelvi játékgyűjteményből, jó
gyakorlat kiválasztása, szakmai anyag
gyűjtése.
Hospitálás más intézményben

Felelős

Határidő

Molnárné Bertalan
Mónika

Szeptember 30.

Molnár Erika

November 27.

Molnárné Bertalan
Mónika

December 18.

Molnár Erika

Január 29.

Munkaközösség
minden tagja

Április 30.

Molnár Erika

A „jó gyakorlathoz” összegyűjtött
szakmai anyag, dokumentummá
alakítása, formálása.
A munkaterv megvalósításának
értékelése, tanulságok megbeszélése,
következő nevelési évre szóló ötletek
feltérképezése.
Közös kulturális program szervezése a
nyárra.

Munkaközösség
minden tagja

Február 26.
Április 30.

Molnár Erika
Június 30.
Molnárné Bertalan
Mónika

„Zöldebb óvodáért” munkaközösség
Munkaközösség vezető: Molnár Szilvia
Tagok:
Bosnyák Edit
Horváth Jánosné
Horváthné Zsinics Krisztina
Némethné Czobor Krisztina
Tomborné Boros Edit
Tóthné Szalavári Ottília
Szanyi Tamásné
Pidás Krisztina
Cél:


A környezettudatos magatartás alakítása, a szemléletformálás elősegítése a az óvodai
közösségbe, a szülői rétegben.
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Az intézmény egészség fejlesztési programjának támogatása, a gyermekek egészséges
életmód iránti igényének alakítása.

Feladatok:
 A „Zöld” tevékenységgel kapcsolatos feladatok meghatározása és megvalósítása a
mindennapi nevelés során.
 A zöld jeles napok beépítése az óvodai élet mindennapjaiba, új tevékenységekkel,
hagyományok teremtése.
 Az óvodapedagógusok, gondozónők környezeti kultúrájának mélyítése, munkatársi
kapcsolatok erősítése, tapasztalatok átadása, eszköztár bővítése.
 A mozgás fontosságának erősítése, rendszeres programok, séták, túrák, valamint egyéb
szervezett megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek szervezése, a környezettel való
folyamatos ismerkedés feltételeinek megteremtése a gyermekek és a felnőttek számára
egyaránt.
 Belső továbbképzések, előadások szervezése a pedagógusok módszertani kultúrájának
gazdagítása.

Szeptember
Október

November
December

Január

Február

Március

Április
Május

Feladat/Tevékenység

Felelős

Határidő

Új kolléganők bevonása a tevékenységeinkbe,
feladatok megismertetése, azok elosztása.
Zöld jeles napok, programok megbeszélése.
Növénygondozás, udvarrendezés, esővíz
gyűjtő, komposztáló kialakítása.
Nagycsoportosok fa ültetése az óvoda udvarán.
Börze megszervezése.
Használt játékok, könyvek, ruhák csereberéje.
Rajzpályázat kiírása, téli Balaton címmel az
Óvodai Központ intézményeiben.
Kiállítás szervezése az elkészült képekből a
Marcali Kulturális Korzóban.
Iskolai osztállyal közös program, vetélkedő,
vagy kirándulás szervezése télen a Boronkai
Barangolók Egyesülettel a természetvédelmi
területre.
Szakmai előadás megszervezése az Óvodai
Központ dolgozói számára
Téma: Erdei óvoda megvalósításának feltételei,
működése. Előadás a Somogy
Természetvédelmi Szervezet somogyfajszi
madárparadicsomáról.
Papír gyűjtés megszervezése.
Látogatás a
Marcali Regionális Hulladékkezelő Központba.

Molnár
Szilvia

2020.09.01.

Bosnyák
Edit

2020.10.30.

Tomborné
Boros Edit
BencsikMézmer
Anett

2020.11.29.

Tomborné
Boros Edit

2021.01.31.

Horváthné
Zsinics
Krisztina

2021.02.28.

Tóthné
Szalavári
Ottilia

2021.03.30.

Salamonné
Hidasi
Krisztina
Bosnyák
Edit

2021.04.30.

Veteményeskert, magas ágyás kialakítása
tavaszi zöldségeknek.
Kirándulás a munkaközösség tagjainak
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2020.12.20.

2021.05.25.

Év értékelő beszámoló készítése
Június

Molnár
Szilvia

2021.06.15

TEHETSÉGMŰHELYEK FELADATTERVEI

Bokréta
Népi Dalos Játékok, Gyermektánc
Célcsoportja: Az óvoda nagycsoportos gyermekei közül azok, akik átlagon felüli
mozgásképességekkel, zenei képességekkel rendelkeznek, szereti a népi dalos játékokat, és a
mozgás improvizációs tevékenységeket.
Célja: Tánc, harmonikus mozgás területén kiemelkedő képességű gyermekek, tehetségígéretek
felismerése, továbbfejlődésük segítése. Népi hagyományaink gyökereinek megismertetése és
megszerettetése. A népi énekes játékok és egyszerű néptánc elemek játékos megismertetésével
a gyermekek mozgás-, tánc kultúrájának megalapozása önkifejezésük kibontakozásának
elősegítése.
Feladat:
 A mozgás, a tánc örömének felfedeztetése
 Mozgáskultúra fejlesztése
 Szép testtartás kialakítása
 Érzelmi ráhangolódás, motiváció
 Hagyományos népi gyermekjátékok elsajátításával néphagyományaink
megismertetése.
 A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő énekes játékok, népi mondókák,
játékfűzések összeállítása, a néptánc alapelemeinek előkészítése.

Kiemelt készségek és képességek: Motoros, értelmi, kommunikációs, szociális késségek
fejlesztése. Gyermeki énkép – identitástudat alakítása. Önmegvalósítás – önkifejezés
elősegítése.
A foglakozások anyaga, Balatoni Katalin Így tedd rá! programjának népi játék,
néptáncmódszertani kiadványai és módszertani eszközeinek felhasználásával épül fel.
Műhelyvezetők: Kiss Ktalin, Nagy Krisztina
Időpont
Szeptember

Feladatok
 A tehetség ígéretek beválogatás a megfigyelési szempontok alapján.
 A leendő Bokréták beválogatásának, eredményeinek rögzítése.

Október

 Rétegszülői értekezlet tartása azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke a
műhelybe került.
 Szülői beleegyező nyilatkozatok bekérése.
 Műhelynapló elkészítése, műhelyfoglalkozások előkészítése.
 Műhelyfoglalkozások elindítása október közepétől (Heti 2 alkalommal).

November

 Műhelyfoglalkozások (Heti 2 alkalommal) havi ütemterv szerint
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December

 Műhelyfoglalkozások (Heti 2 alkalommal) havi ütemterv szerint

Január

 Tehetséggondozó TIM megbeszélése, félévi értékelések elkészítése.
 Műhelyfoglalkozások (Heti 2 alkalommal) havi ütemterv szerint

Február

 Műhelyfoglalkozások (Heti 2 alkalommal) havi ütemterv szerint
 Műhelyfoglalkozások (Heti 2 alaklommal) havi ütemterv szerint
 Újbóli felkérés esetés, fellépés az évente megrendezendő Prücsök fesztiválon,
Balatonszentgyörgyön. (Előző években már több alkalommal felléptek
Bokrétáink)

Április

 Műhelyfoglalkozások (Heti 2 alkalommal) havi ütemterv szerint

Május







Műhelyfoglalkozások (Heti 2 alkalommal) havi ütemterv szerint
Nyitott, bemutató foglakozás a szülők részére.
Egyéni feljegyzések készítése a gyermekekről
Szülők tájékoztatása igény szerint gyermekük fejlődéséről.
Éves tevékenység értékelése.

„Zene Manók”- Zenei tehetségműhely
Műhelyvezetők: Horváthné Dinai Gyöngyi, Körtvélyesi Ilona
Célcsoport: Azon kisgyermekek, akik kiemelkedő képességgel rendelkeznek a zenei
területen.
Cél: A gyermekek zenei képességeinek optimális fejlesztése, hallás és ritmus fejlesztése.
Feladatok: A gyermekek képességeinek figyelembevételével olyan játékos fejlesztő
foglalkozások tervezése szervezése, mely képessé teszi a gyermeket az átlagtól eltérően
tehetségét kibontakoztatni.
Időpontok

Feladatok

Szeptember






Október

 Műhelymunka elindítása

November

 Látogatás – élményszerzés a Zeneiskolában
 Tehetséggondozó megbeszélés - konzultáció

December

 Az ünnepi hangulat megteremtése céljából a műhelymunkák folyamatába
 igényes zenei játékok és hangszer használat beépítése.

Január

 Félévi értékelés a gyerekek műhely munkájáról
 Tehetséggondozói megbeszélés

Február

 Látogatás – élményszerzés a Zeneiskolában

Március

 Tehetséggondozói konzultáció

A tehetséggondozáshoz szükséges dokumentumok élőkészítése
A komplex tehetséggondozó program megírása a tehetségazonosító és
beválogatási eredmények figyelembevételével
A műhelymunkához szükséges tárgyi feltételek előkészítése –Réteg
szülői
 értekezlet megtartása
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Április

 Tehetséggondozói megbeszélés

Május

 Év végi értékelés elkészítése a gyermekekről
 Egyéni konzultációk szervezése a szülőknek, a gyermekek elért
eredményeinek számbavételéről
 „Tehetség ígéreteink bemutatkoznak” – záró tehetségműhely a szülők
 számára
 Tehetséggondozói záró, értékelő megbeszélés

„Csodabogarak a búvárszobában”
A tehetségműhely célja:


Az átlagtól eltérő képességekkel rendelkező gyermekek, olyan környezet- és
természetvédelmi nevelésben részesülnek, ahol tág érdeklődési területeik kielégítésre
kerülnek, valamint ismereteik mélyülni, bővülni tudnak.



Sokszínű élmény- és tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a természet és az ember
alkotta környezetben.



A természet iránti pozitív érzelmek erősítése, a környezettudatos magatartás
formálása.

Feladok:


A változatos vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel az ok-okozati összefüggések
megláttatása.



A logikus és kritikus gondolkodás, illetve a kreativitás fejlesztése.



A gyermekek közötti kapcsolat erősítése, az odafigyelés, az empátiás és
együttműködési készség erősítése, és nem utolsó sorban a tanulás iránti vágy alakítása.



Élményszerű közös programok, kirándulások, túrák, szenzitív játékok szervezése



Olyan oktatófilmek vetítése, szakember előadásának szerevezése, mely elősegíti
meghatározott céljaink elérést.



A mikro csoportos foglakoztatási formát kihasználva megismerni a környéken, olyan
üzemeket, kisebb vállalkozásokat, civil szervezeteket, melyek kapcsolhatók a
környezet, természet és az egészségvédelemhez.



A természet kínálta lehetőségeket kihasználva gyűjtögetni, vizsgálódni, hagyományt
ápolni, kézműves technikákat megismerni, kapcsolódva a többi nevelési területhez,
mely a komplexitást, az egységet biztosítja gyermekeink számára.

Műhelyvezetők: Tóthné Szalavári Ottília, Bosnyák Edit, Horváthné Zsinics Krisztina,
Molnár Szilvia, Tamásné Turbéki Angéla, Tomborné Boros Edit
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Időpont

Feladatok

Szeptember 


Október


A tehetség ígéretek beválogatás a megfigyelési szempontok alapján.
Éves ütemterv elkészítése
Rétegszülői értekezlet megtartása.
A műhelymunka elindítása.

November

 Ősszel az erdő, - kirándulás szervezése.

December

 Az ünnep jelképei, hangulatának fokozása; csíráztatás, búzavetés,
karácsonyi fűszernövények, díszek készítése.
 Tehetséggondozó TIM megbeszélése.
 Félévi értékelések elkészítése.

Január
Február
Március
Április
Május
Június

 Könyvtárlátogatás – Interaktív foglalkozás - Téli erdő
 Élményszerző séta a városba; épített környezetünk, városunk szobrai,
műemlékei, épületei.
 Tehetséggondozó TIM megbeszélése.
 Egyéni értékelés készítése a gyermekekről.
 Szülők tájékoztatása igény szerint gyermekük fejlődéséről.

CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA
„Csakis művészi érték való a gyermekeknek, amit tehetséges óvók tudnak közvetíteni”
(Kodály Zoltán)
Két tehetségműhely működik intézményünkben, minden műhelyvezető segítő pedagógussal
irányítja a műhelymunkát. A műhelyekbe, tehetségígéreteik alapján, minden iskolába készülő
nagycsoportos gyermek bekerül.
Tehetségműhely

Tehetséggondozó műhelyvezetők

„Csillagfüzér” interperszonális, testi
kinesztetikus zenei műhely

Virágné Molnár Anna Gabriella
Lakos Mónika

„Csillagláda” interperszonális, térbeli - vizuális
típusú, képzőművészeti műhely

Juhászné Draázs Anikó
Móri Erika

CSILLAGFÜZÉR
Tehetségígéreteket gondozó alkotó műhely – zenei élmények gyermekeknek.
Gardneri besorolás szerint: Interperszonális, testi kinesztetikus típusú, zenei műhely.
Tehetségműhely célja:
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A közösen megélt magyar népzenei élményekkel, az együtt szerzett zenei anyanyelvi
tapasztalatokkal, néphagyományokat őrző, művészeti értékeket teremtve gazdagítjuk óvodás
gyermekeinket, erősítjük magyar öntudatukat.
Műhelyvezető tehetséggondozók feladata:

* A zenei műhelybe járó gyermekek átlagon felüli, valamint motivációs adottságának, és
kreativitásának fejlesztése.
* A műhelyvezető óvodapedagógusok szakmai tudás folyamatos megújítása, gazdagítása:
„Csak tehetséges pedagógus képes tehetséges gyermekeket nevelni.”
* A faluközösség természeti és kulturális értéktárának megismerése, s annak tovább örökítése.
* Esztétikus, gazdag speciális eszköztár alkalmazása a különböző kreatív
műhelytevékenységekhez.
Időpont

Szeptember

Október
November
December
Január
Február
Március
Április

Feladatok
 A tehetséggondozó műhely munkához szükséges dokumentumok előkészítése
- A tehetséggondozó műhelyek tematikájához, munkákhoz szükséges tárgyi
feltételek előkészítése
 A komplex tehetséggondozó program megírása a tehetségazonosító és
beválogató eredmények figyelembe vételével
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer beindítása/ rétegszülői értekezlet
megtartása/faliújság készítése
 A tehetséggondozó műhelyek elindítása
 Dokumentáció elkészítése
 Mérések
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 A tehetséggondozó műhelyek működtetése
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 Félévi értékelés a tehetséggondozó műhelyek munkájáról
 Egyéni konzultációk a szülőkkel a gyermekük egyéni fejlődéséről.
 A tehetséggondozó műhelyek működtetése
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 A tehetséggondozó műhelyek működtetése
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése







Május






Beválogató mérés elvégzése
A tehetséggondozó műhelyek működtetése
Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
Év végi értékelés elkészítése a tehetség műhelyekben gondozott gyermekekről
Egyéni konzultációk szervezése a tehetséggondozó műhelyekbe járó
gyermekek szüleinek
Tehetségígéretek bemutatkoznak – a gyermekek szüleinek, érdeklődőknek/ a
program kommunikálása
A tehetséggondozói tájékoztató rendszer lezárása/ értékelő rétegszülői
értekezlet megtartása
Tehetségút elindító „Ragyogó Csillag” emléklap átadása a gyermekeknek
Kimeneti mérések elvégzése
Dokumentumok elkészítése

CSILLAGLÁDA
Tehetségígéreteket gondozó kézműves műhely - népi kismesterségek gyermekeknek.
Gardneri besorolás szerint: Interperszonális típusú, térbeli - vizuális típusú, képzőművészeti
műhely.
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Tehetségműhely célja:
A közösen megélt magyar népi kismesterségek alkotásaival, az együtt szerzett tárgyi
népművészeti tapasztalatokkal, néphagyományokat őrző, művészeti értékeket teremtve
gazdagítjuk óvodás gyermekeinket, erősítjük magyar öntudatukat.
Műhelyvezető tehetséggondozók feladata:
* A kézműves műhelybe járó gyermekek átlagon felüli, valamint motivációs adottságának, és
kreativitásának fejlesztése.
* A műhelyvezető óvodapedagógusok szakmai tudás folyamatos megújítása, gazdagítása:
„Csak tehetséges pedagógus képes tehetséges gyermekeket nevelni.”
* A faluközösség természeti és kulturális értéktárának megismerése, s annak tovább örökítése.
* Esztétikus, gazdag speciális eszköztár alkalmazása a különböző kreatív
műhelytevékenységekhez.
Időpont

Szeptember

Október
November
December
Január
Február
Március
Április

Május

Feladatok
 A tehetséggondozó műhely munkához szükséges dokumentumok
előkészítése - A tehetséggondozó műhelyek tematikájához, munkákhoz
szükséges tárgyi feltételek előkészítése
 A komplex tehetséggondozó program megírása a tehetségazonosító és
beválogató eredmények figyelembe vételével
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer beindítása/ rétegszülői értekezlet
megtartása/faliújság készítése
 A tehetséggondozó műhelyek elindítása
 Dokumentáció elkészítése
 Mérések
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 A tehetséggondozó műhelyek működtetése
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 Félévi értékelés a tehetséggondozó műhelyek munkájáról
 Egyéni konzultációk a szülőkkel a gyermekük egyéni fejlődéséről.
 A tehetséggondozó műhelyek működtetése
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 A tehetséggondozó műhelyek működtetése
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 Beválogató mérés elvégzése
 A tehetséggondozó műhelyek működtetése
 Tehetséggondozói tájékoztató rendszer működtetése
 Év végi értékelés elkészítése a tehetség műhelyekben gondozott
gyermekekről
 Egyéni konzultációk szervezése a tehetséggondozó műhelyekbe járó
gyermekek szüleinek
 Tehetségígéretek bemutatkoznak – a gyermekek szüleinek,
érdeklődőknek/ a program kommunikálása
 A tehetséggondozói tájékoztató rendszer lezárása/ értékelő rétegszülői
értekezlet megtartása
 Tehetségút elindító „Ragyogó Csillag” emléklap átadása a
gyermekeknek
 Kimeneti mérések elvégzése
 Dokumentumok elkészítése
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Fejlesztő foglalkozások
BÓBITA ÓVODA
Kézműves műhelyfoglalkozások
Foglalkozások: hetente
Foglalkozást vezetők: az óvoda nevelőtestülete
Cél:
 A nagycsoportos gyermekek ismerjék meg a hagyományos kézműves
tevékenységek technikai eljárásait.
 A tevékenységek során fokozódjon érdeklődésük népi kultúránk
díszítőművészete iránt.
 A gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása.
 Esztétikai, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása.
Feladat:
 Ismerkedjenek a különböző természetes anyagok – fonal, textil, gyapjú –
tulajdonságaival, az anyagok felhasználási lehetőségeivel.
 Fejlődjön kreativitásuk, díszítőérzékük, bontakozzon ki alkotókedvük.
 A finom kézmozgás fejlesztése, a technikákkal való megismerkedés során.
Tevékenység

Felelős

Időpont

Termésjátékok készítése

Gájerné Bicskei Éva

Október

Rongybaba készítés

Schrenk Krisztina

November

Mézeskalács sütés

Barhóné Németh Nikoletta

December

Szövés, fonás

Kiss Katalin

Január

Batikolás

Korcsmárosné Tóth Tünde

Február

Varrás, hímzés

Csehkis Anett

Március

Tojásfestés

Némethné Marton Ilona

Április

Nemezelés

Nagy Krisztina

Május

GOMBÁCSKA ÓVODA
„Népi kincsesláda” műhelyfoglalkozások
Műhelyfoglalkozások: hetente
Műhelyvezetők: az óvoda nevelőtestülete
Célja:
Ismerkedjenek meg a néphagyomány jeles napjaival, ünnepeivel, a hozzá kapcsolódó zenei és
irodalmi alkotásokkal, népi kézműves tevékenységekkel.
Szerezzenek tapasztalatot a jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységekről, annak folyamatáról.
Ismerjék meg a múlt szellemi és tárgyi értékeit, ápolását, átörökítését.
Feladata
 A népi kultúra szellemi, tárgyi eszköztára közül, valamint a népi motívumok jellegzetes
formáinak, tárgyainak megismertetése.
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A szülőföldhöz, néphez, lakóhelyhez fűződő érzelmi viszony erősítése.
A néptánc, népdalok elemeinek beépítése és megismertetése.
Új szavak, kifejezések (tárgyak, jelenségek, mozgás, cselekvés, tulajdonságokat
kiemelő melléknevek) megértésének segítése, beépítése az aktív szókincsbe.
Közösségi érzés, interperszonális kapcsolatok elősegítése a közös tevékenységekkel,
népi játékokkal.

Tevékenység
Őszi termések
 A hónap meséje: Szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack
 Népi gyermekjátékok: Dombon törik, Erre csörög,
Körtéfa, Lipem- lopom, Ajtó, ablak
 Ügyességi játékok termésekkel: Teli puttony, célba
gurítás termésekkel, karikahajtás, fonaltekerés
termésekkel, fusson a dió)
 „Ügyeskedjünk a kezünkkel" termések (dióhéj
állatok) felhasználásával
„Réce, ruca, vadliba”
 A hónap meséje: Ludas Matyi
 Libás népi gyermekjátékok: Gyertek haza ludaim,
Siess libám, Egyél libám, Hatan vannak, A gúnárom
fekete
 Ügyességi játékok: libás váltóverseny
 „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: kukoricacsuhé
babakészítés
Várakozás
 A hónap meséje: Karácsony története
 Népi gyermekdalok: Ég a gyertya, ég, Kirje, kirje,
kisdedecske, Pásztorok keljünk fel, Kis karácsony
 Ügyességi játékok: Seprűadogató, boszorkánytánc,
Ott a boszorkány, Patkós erőpróba
 „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: karácsonyfa tobozból
„Idő, idő, hová mész?”
 A hónap meséje: A Nap, a Hold, a Szél
 Népi gyermekjátékok: Mit játsszunk, Kőketánc,
Gombolyag cérna, Kendő, elejtő, Koszorú, koszorú,
Széles a Tisza
 Téli ügyességi játékok: Játék hógolyóval,
labdaadogató az idővel, Nap és Hold
 „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: Évszakfa
„Egy, kettő, három, te leszel a párom”
 A hónap meséje: A só
 Párválasztó népi gyermekjátékok: Ennek a
kislánynak, Elvesztettem zsebkendőmet, Termett a
meggyfa, Járok egyedül, Hej, szénája, szénája
 Ügyességi játékok: Üsd a fazekat! Krumpli futam,
Kalapadogató, Lufi terelgetés párban
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Felelős

Időpont

műhelyvezetők

október

műhelyvezetők

november

műhelyvezetők

december

műhelyvezetők

január

műhelyvezetők

február



„Ügyeskedjünk a kezünkkel”: Hangszerkészítés
lopótökből
„Nyitnikék”
 A hónap meséje: A király nyulai
 Tavaszi népi gyermekjátékok: Boglya tetején,
műhelyvezetők
Fecskét látok, Beültettem kiskertemet, Mély kútba,
Vékony vászon, lepedő
 Ügyességi játékok: Virágmozgás, virágdobó,
láncszakító játék, Gólya és a békák
 „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: Méhecske készítés
„Áprilisban kizöldül a határ”
 A hónap meséje: Zöld Péter
 Tavaszi és húsvéti népi gyermekjátékok: Komatálat
műhelyvezetők
hoztam, Bújj, bújj, zöld ág, Án, tán, tilitom, Fehér
liliomszál, Fonjuk meg a láncot
 Ügyességi játékok: Ugróiskola, Tojásgurító verseny,
Tojásvadászat, Kelj fel Jancsi!
 „Ügyeskedjünk a kezünkkel” Húsvéti nyúl ragasztása
„A pünkösdi rózsa kihajlott az útra”
 A hónap meséje: A rózsát nevető királykisasszony
 Pünkösdi népi gyermekjátékok: Mi van ma, Elhozta
műhelyvezetők
az Isten, Itt ül egy kis kosárba, Kinyílt a rózsa, Két
szál pünkösdrózsa
 Ügyességi játékok: - pünkösdi királyválasztás –
kötélhúzás, gerendahajítás, akadályfutás, célba
dobás)
 „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: Korona készítés

március

április

május

MESEPARK ÓVODA
“Meseműhely”
Foglalkozást vezetők:
 Molnár Erika
 Darázs Józsefné
 Bogdánné Posza Szilvia
Célja: a gyermekek egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények
feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi emlékezet és
képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az
esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával.
Feladatok:
 Évszakokhoz, havi témákhoz, ünnepekhez illő mesék megismertetése a gyermekekkel.
 Vizuális eszköztár folyamatos bővítése és sokszínű alkalmazása.
 A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek
megismertetése a
 kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.
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Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élmény anyagának
mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése.

Tevékenység
Zelk Zoltán: Őszi mese című mese feldolgozása- az ősz
színeinek megjelenítése zsírkrétával, porkrétával.

Felelős
Darázs Józsefné

Időpont
október

Józsa Mara: Sütemények - némi varázslattal című
meséjének feldolgozása- só-liszt gyurma felhasználásával,
formázás, mintázás, díszítés technikával.
Újhelyi Éva: A kis girbe- görbe fenyő című mese
feldolgozása- fenyőfakészítése: hengerré formált zöld
papírcsíkokkal ragasztás technikával felület befedése.

Darázs Józsefné

november

Darázs Józsefné

december

Évszak tündérek és a tizenkét hónap meséje című történet
feldolgozása- házikók készítése dobozokból, festéssel,
ragasztással, dekorációs elemek elhelyezésével.

Bogdánné Posza
Szilvia

január

Hermann Marika: Rudi, a kalapos trombitás című mese
feldolgozása- papírtányérra alapozó festéssel,
mintavágással, elemek ragasztásával mozgó kép alakítása.
Hogyan lett a huszárnak lova? című magyar népmese
feldolgozása- lófej kivágása barna kartonpapírból, fonalból
kötözéssel, csomózással sörény készítése.
A kert legszebb virága című kabbala történet feldolgozásavágás, ragasztás technikával krepp papírból, papírgolyóból,
fonalból „tavasz hírnökei” virágbabák készítése.

Bogdánné Posza
Szilvia

február

Molnár Erika

március

Molnár Erika

április

„Kedvenc mesém” címmel az elsajátított technikák
alkalmazásával meseillusztráció készítése, ezekből kiállítás
szervezése.

műhelyvezetők

május

NEMESVIDI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
„Apró lábak” zenés – mozgásos játékok
Óvodánkban, a gyermekek számára az életkori sajátosságaikat szem előtt tartó zenés-mozgásos
műhelyfoglalkozásokat szervezünk. A műhelyfoglalkozás heti egy alkalommal a délelőtti
órákban kerül megtartásra szervezetten a heti tevékenységbe ágyazva. A foglalkozások anyagát
az adott évszakhoz, jeles napokhoz kapcsolódva tervezzük, alkalmazkodva a csoport fejlettségi
szintjéhez, érdeklődési köréhez.
Célja:
 Jeles napjainkhoz kapcsolódó népi hagyományok, népszokások, énekes népi játékok,
hangszerek megismertetése
 Gyermekek mozgáskultúrájának, testsémájának, helyes testtartásának elősegítése
 Zenei- és ritmusérzék fejlesztése, hallásfejlesztés segítése
 Együttműködés, társas kapcsolatok, közösségi érzés, önbizalom, szabálytudat,
figyelem és egyéb részképességek erősítése, hátrányok csökkentése
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 Kommunikációs képességek fejlesztése, gyermekek aktív szókincsének bővítése
Feladatok:
 A gyerekek ismerkedjenek meg a népi gyermekjátékokkal, hangszerekkel, az
egyszerűbb hangszereket közösen készítsük el
 Fedezzék fel a zene- a tánc- a mozgás örömét, váljon természetessé a szép testtartás és
az esztétikus mozgás
 Képességek – részképességek kialakulásának segítése, bővítése, fejlesztése
 Örömteli tevékenykedés, játék és az élményteli mozgás segítségével a hátrányok
csökkentésének elősegítése
Tevékenységek

Felelős

Időpont

Foglalkozások megtervezése, előkészítése, szülők
tájékoztatása. Októbertől a foglalkozások elindítása heti
rendszerességgel.
 Hívódal megismerése, egymás jelének-nevének
gyakorlása dalosjátékkal Ismerkedés az „Így tedd
rá!” módszertani eszközeivel
 Tartásjavító gyakorlatok babzsákkal, játékosan,
zenére
 Egyenletes járás gyakorlása, köralakítás,
körmegtartás
 A gyermekjátékok mozdulatainak íratlan, de a
néphagyományokban érvényesülő hagyományos
mozgásformáinak, szabályainak folyamatos
gyakorlása dalosjátékok során
 Hangszerekkel való ismerkedés pl. kereplő,
csörgődob, cintányér...
 Készítsünk és szólaltassunk meg természetes
anyagból hangszereket: pl. botok, dióhéj,
kukoricaszár, kukoricacsutka, tökök, csörgőbot
 Ismerkedjünk meg a bottal: egyenletes kopogása,
bot átugrása, láblendítések, egyszerű tánclépések
(sarokemelés, sarokkoppantás)
 Ismerkedjünk meg a csárdáslépéssel (egyes
csárdás). Tartás: csípőre tett kéz lányoknak, hátul
összekulcsolt kéz fiúknak.
 Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás: hangszerek
hangjai – felismerés
 Luca napi népszokások megismerése, mondóka,
jókívánság tanulása.
 Népi – és egyházi karácsonyi dalok hallgatása.
Templomi látogatás, orgona hangjának
megismerése. Ismerkedés a triangulummal,
egyenletes hangoztatása dalra.

Óvodapedagógusok

Szeptember

Óvodapedagógusok

Október

Óvodapedagógusok

November

Óvodapedagógusok

December

 Újévi köszöntők
 Ritmusvisszhang játékok megismerése,
gyakorlása
 Ismerkedjünk meg a nemzetiségi zenével, tánccal
 Párválasztó dalosjátékok
 Farsangi néphagyományok, dalok, táncok,
lakodalmasok
 Egyszerű tánclépések gyakorlása („Így tedd rá!”)
 Leány és legénycsúfolók

Óvodapedagógusok

Január

Óvodapedagógusok

Február
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 Zenés, ügyességi mozgásos játék megismerése,
gyakorlása
 Várjuk már a tavaszt! – dalosjátékokkal. Kiszézés
hagyománya, népszokás megismerése.
 Nemzeti ünnephez kapcsolódva menetelés,
katonadalok hallgatása
 Víz hangjai: hallás utáni felismerés, esőerdő játék
 Húsvéti ünnepkör megismerése: zöldághordás,
locsolkodás, komatál
 Keresztfogásos szökdelés, kaputartás
 Tavaszi dalokból, dalosjátékokból játékfűzés,
tánclépések
 Szent György napja ma vagyon! Népszokások,
jókedv, ügyességi játékok, táncolás
 Pünkösdi ünnepkör.
 Dalok, dalosjátékok, tánclépések, játékfűzés
gyakorlása
 Szülők tájékoztatása, az éves munka értékelése.

Óvodapedagógusok

Március

Óvodapedagógusok

Április

Óvodapedagógusok

Május

SZEDERVIRÁG ÓVODA
„Szederlánc népi játékok, gyermektáncok”
Célja:





Ismerkedés a mozgással kísért népi gyermekjátékokkal
Különféle táncos mozdulatok által mozgáskultúrájuk fejlesztése
A tánc öröme által élmény nyújtás a gyerekeknek
A közös élmények által hátránycsökkentés, a gyerekek kultúrájából adódó
pozitívumok kiemelése.

Feladatok:
 Életkornak megfelelő mozgásanyag tanítása
 Nemzeti identitástudat alakítása
 Mozgáskultúra, tánckultúra fejlesztése
 Közösségi érzés örömének, valamint összetartozásnak átélése
 Élmény nyújtás által a mozgásban rejlő lehetőségek kihasználása által
hátránycsökkentés
Tevékenység
A foglalkozások megtervezése, előkészítése, szülők
tájékoztatása.
Foglalkozások elindítása
Foglalkozások heti egy alkalommal ütemterv szerint.
Foglalkozások heti egy alkalommal ütemterv szerint.
Foglalkozások heti egy alkalommal ütemterv szerint.
Félévi értékelés, szülők tájékoztatása.
Foglalkozások heti egy alkalommal ütemterv szerint.
Foglalkozások heti egy alkalommal ütemterv szerint.
Készülődés a Prücsök fesztiválra.
Foglalkozások heti egy alkalommal ütemterv szerint
Foglalkozások heti egy alkalommal ütemterv szerint.
Év végi értékelés, szülők tájékoztatása.
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Felelős
Óvodapedagógusok

Időpont
Szeptember

Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Október
November
December
Január

Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Február
Március

Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

Április
Május

TÜNDÉRLIGET ÓVODA
Ligetlakók mozgásos játékai
Cél: :
 A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése.
 Mozgáskultúrájuk, életkoruknak megfelelő mozgás képességük, készségük
kialakítása, fejlesztése.
Feladat:
 Változatos mozgás tervezése, lebonyolítása, kötetlen formában.
 Olyan mozgás szervezése, ahol a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve
fejlődik mozgáskoordinációjuk.
 Szükségleteikhez igazodó mozgásformák és terhelés biztosítása.
Tevékenység

Felelős

Ismerkedés a rollerezés technikájával.
Különböző méretű labdajátékok.
Váltóverseny, különböző eszközökkel.
Célba dobás többféle dobási technika gyakorlásával.
Lufis játékok, a levegő tulajdonságai.
Kerékpározás a közlekedés szabályainak
mélyítésével.
Futások változatos formában.
Fogójátékok.

Molnár Szilvia
Tomborné Boros Edit
Bosnyák Edit
Tóthné Szalavári Ottília
Molnár Szilvia
Horváthné Zsinics
Krisztina
Bencsik- Mézmer Anett
Bosnyák Edit

Időpont
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május

Alapozó Terápia
Foglalkozás időpontja: Heti rendszerességgel hétfőn és csütörtökön 13-13.45
Foglalkozás vezető: Némethné Czobor Krisztina
Cél
 A kialakulatlan vagy a nem megfelelően működő idegrendszeri kapcsolatok javítása,
megerősítése, újak létrehozása
 A mozdulatok összerendezése, felesleges mozgások leépítése, mozgáskoordináció
kialakítása
 A bal és a jobb agyfélteke összehangolt működése
 Stabil kéz, szem, láb dominancia kialakítása
 A több irányú figyelmet igénylő feladatok automatizált végrehajtása
 A beszéd és a mozgás összehangolt működése
Szeptember A szülők megismertetése az alapozó terápiafejlesztő hatásáról, céljáról, felépítéséről
– a gyermekek egyéni vizsgálata – Anamnézis felvétele - Szülők tájékoztatása a
gyermek vizsgálati eredményéről
Október
Helyzet és helyváltoztató mozgások talajon játékos feladatokkal – Járások, futások –
Rugalmasság trambulin segítségével – Szökdelések helyben páros lábon, egy lábon
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November

December

Január
Február

Március
Április
Május
Június

– Egyensúly gyakorlatok kötélen nyitott, csukott szemmel, különböző szélességű,
magasságú felületeken - Mozgáskotta
Testrészek megnevezése mondókák segítségével, játékos feladatokkal nyitott,
csukott szemmel – Kéz, ujj játékok – A bal és jobb oldal kialakítása karszalag, dal
segítségével, helyben végzett játékos feladatokkal – Térbeli tájékozódás fix ponttal
és fix pont nélkül - Mozgáskotta
Különböző járásmódok végzése mondóka összekapcsolásával – Futások különböző
irányban, irányváltoztatással, akadályok közbeiktatásával – Testrészek érintése és a
bal, jobb oldal gyakorlása helyben, mozgás közben nyitott, csukott szemmel –
Ritmusgyakorlatok - Mozgáskotta
Felvezető gyakorlatok – Azonos és ellentétes kar, láb mozgások – Testvonal átlépést
fejlesztő gyakorlatok fekvő helyzetben, állásban, mozgásban – Ösztönös és tudatos
keresztező gyakorlatok – Végtagszétválasztó gyakorlatok - Mozgáskotta
Felvezető gyakorlatok – Azonos nyújtott, majd ellentétes kar-láb mozgások –
Testvonal átlépő gyakorlatok mondókák mondogatásával – Keresztező gyakorlatok
talajon, eszközökkel, akadályok beiktatásával, mondókákkal – Végtagszétválasztó
gyakorlatok talajon, széken ülve - Mozgáskotta
A felső és alsó végtag mozgását függetlenítő és összerendező gyakorlatok – Két
testfél aszimmetrikus mozgását fejlesztő gyakorlatok – Szökdelések helyben,
haladva páros lábon, egy lábon (bal, jobb) – Mozgásos szerialitás - Mozgáskotta
A felső és alsó végtag mozgását függetlenítő és összerendező gyakorlatok –
Lateralitás megerősítése játékos feladatokkal – Mozgásos szerialitás –
Homloklebeny gyakorlatok - Mozgáskotta
Bal és jobb oldal kialakítása, dominancia (kéz, szem, láb) megerősítése –
Finommotorika – Vizuomotoros koordináció kialakítása labdajátékokkal –
Homloklebeny gyakorlatok - Mozgáskotta
Labdagyakorlatok - Mozgáskotta

Önértékelési Munkacsoport feladatterv
Tagok:
Tamásné Turbéki Angéla - intézményvezető
Kolozs Rita - csoportvezető
Tóthné Szalavári Ottilia
Gergye Lászlóné
Szanyi Tamásné
Lakos Mónika
Üstné Szép Gyöngyi
Célok:
 Az önértékelés alapját képezi az intézmény belső elvárás rendszere, amely a
pedagógusok, a vezető és az intézmény számára országosan és egységes szempontok
alapján megfogalmazott eljárásokra, kompetenciákra épül.
 Iránymutatás az intézmény pedagógiai – szakmai munkájának fejlesztéséhez.
 A pedagógiai munka színvonalának emelése az önértékelések során feltárt kiemelkedő
és fejlesztendő területek meghatározásával.
 A pedagógusok felkészülésének támogatása az önértékelésre, tanfelügyeleti látogatásra,
minősítésre.
 Az ellenőrzés során annak feltárása, hogy milyen módon és mértékben jelennek meg a
pedagógusok munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
- általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
- az óvodai nevelés Országos Alapprogram nevelési céljaival való megfelelés,
- az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.
● az intézmény pedagógiai programjának a jogszabályokban meghatározott feltételek
szerinti módosítása.
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Feladatok:






Az önértékelés előkészítése: intézmény dokumentumainak áttanulmányozása, az
intézmény saját elvárás rendszerének pontos ismerete, alkalmazása.
Az önértékelés megvalósításának megtervezése, határidők, felelősök pontos
meghatározása
A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása
A pedagógusok és a partnerek tájékoztatása
Partneri vélemények, megállapítások, tapasztalatok összegyűjtése (kérdőívek, interjúk,
dokumentum elemzések, látogatás – megfigyelés) rögzítése az OH által működtetett
internetes felületen, jegyzőkönyvben, a pedagógus, a vezető és az intézmény munkájával
kapcsolatban



Elkészített jegyzőkönyvek feltöltése az OH felületre



Az OH által meghatározott munkafolyamat, idő pontos betartása



Az éves önértékelési terv alapján, az önértékelést végző óvodapedagógusoknál az
intézményvezetővel együtt foglalkozás látogatása, értékelése.
Az értékeltek az intézményvezetővel megfogalmazzák és rögzítik a felületen saját
önértékelésüket, fejlesztési tervüket.



Feladat
A Marcali Óvodai Központ
mérés-értékelés
programjának kidolgozása
A Marcali Óvodai Központ
következő 5 évre szóló
önértékelési programjának
kidolgozása

Felelős
Intézményvezető
Önértékelési
csoporttagok

Módszer

Határidő

Indikátor

adatgyűjtés
adatelemzés

2021.06.30.

Kérdőívek
Jegyzőkönyv

Intézményvezető
Önértékelési
csoporttagok

Dokumentumele
mzés
Adatelemzés

2020.01.01.

Önértékelési
terv

Az Önértékelési Munkacsoport módszerei és eszközei:
●
Dokumentumelemzés:
-

-

Csoportnaplóban:
ütemtervek,
nevelési-gondozási tervek
Gyermeki produktumok
Mérés-értékelési dokumentumok
Egyéni fejlesztési tervek
Foglalkozási vázlatok
Éves tervek

● Kérdőíves felmérés:
-

● Megfigyelés:
-

Pedagógussal
Intézményvezetővel
Szülővel

Foglalkozáslátogatás

● Interjúk:
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Pedagógus önértékelő kérdőíve
Munkatársi kérdőív
Vezetői kérdőív
Szülői kérdőív

9. Legitimációs záradék
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