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ISTÉRSÉGI ÓVODA 

UNKAKÖZÖSSÉGÉNEK   

és Hornok Ágnes óvodapedagógusok 



HELYZETELEMZÉS 

Gyomaendrődi óvodáink rendelkeznek a Zöld Óvoda címmel. A Csemetekert Óvoda 2016 

áprilisában adta be pályázatát a Zöld Óvoda cím elnyerésére. A Margaréta Óvoda második, a 

Százszorszép Óvoda harmadik alkalommal újította meg a Zöld Óvoda címét.  

A zöld óvodai tartalmak beépültek óvodáink mindennapi életébe. Nevelőközösségünk 

innovatív munkát végez a környezettudatos szemléletformálás területén. 

Kialakult hagyományaink vannak a környezeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés 

területein, melyeket folyamatosan tovább fejlesztünk. (Jeles napok ünneplése, szelektív 

hulladékgyűjtés, Erdei Óvodai program szervezése nagycsoportos óvodások részére).  

 

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK CÉLJA 

 

- Az eddigi nevelési eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában 

- Együttműködés partnereinkkel óvodánk pozitív megítélése érdekében 

- Segítő szakmai anyagok, gyűjtemények készítése egymás- és munkatársaink részére 

- Folyamatos önképzés, hasznos linkek letöltése, azok megosztása a nevelőtestület tagjaival  

- Kitekintés, az egymástól való tanulás elvének érvényesítése 

- A zöld óvoda kritériumrendszerének való megfelelés, kitűzött feladatok megvalósítása, 

további célok kijelölése, megvalósítása 

- Rendszeres sportolás és az egészséges életmód megismertetése, megszerettetése, már 

kisgyermekkorban 

- Teljes körű egészségfejlesztés során minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, 

egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban 

rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK FELADATA 

- Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való 

bővítése belső szakmai-módszertani megbeszélésekkel.   

- A 3-6-7 éves gyerekek számára a legoptimálisabb óvodáztatási lehetőséget biztosítsuk az 

egyenlő hozzáférés, az egyéni bánásmód alkalmazásával.  

- A nevelési év során legalább negyedévente 1 alkalommal a szakmai munkacsoport tagjainak 

tanácskozása az aktuális feladatok, esetleges nehézségek megbeszélése és megoldása kapcsán.  



 - Projektekben, témahetekben, innovációkban való aktív munka. Valamennyi óvodás 

gyermek számára számos olyan érdekes és életkori sajátosságaikhoz igazodó program, 

témahét, projekt előkészítése és megvalósítása a feladatunk, melyekben tevékenyen vehet 

részt egyéni és életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodóan.   

- Saját óvodai honlap működtetésében való aktív részvétel.  

- Szülői és partneri fórumok szervezése.  

- Az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

- Az óvoda esztétikus belső és külső tereinek kialakítása és azok megőrzése. 

- Intézményünk egészségfejlesztési folyamatában fontos feladatunk, hogy a gyermekek 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézzük elő. 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI KONZULTÁCIÓK TERVEZETT IDŐPONTJAI ÉS TÉMÁI 

 

1. Időpont: 2016. november 29. 

Helyszín: Százszorszép Óvoda  

Felelős: Hunya Imréné óvodapedagógus (intézményvezető-helyettes) 

Téma: Zöld Óvoda kritériumrendszere, fenntarthatósága és a távlati célok feladatok 

megfogalmazása 

 

2. Időpont: 2017. január 24. 

Helyszín: Margaréta Óvoda 

Felelős: Losonczi Gabriella óvodapedagógus 

Téma: A mozgás, mint életforma - A sportjátékok megalapozásának fontossága 

óvodáskorban 

 

3. Időpont: 2017. március 21. 

Helyszín: Csemetekert Óvoda 

Felelős: Németné Bukva Magdolna óvodapedagógus  

Téma: Egészségfejlesztés, egészségnevelés munkatervének ismertetése 

 

 

 



Munkaközösségi Tagok: Gyomaendrőd-Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvoda összes 

óvodapedagógusa 

A munkaközösségi konzultáció tervezett időpontjain az aktuálisan delegált tagok jelennek 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt.: Gyomaendrőd, 2016 .09.28.                       Készítette: Vaszkó Magdolna, Hornok Ágnes 


