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1.Bázisintézményi célok
- A mindennapi nevelő munka során a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk
bemutatása, jó gyakorlat átadása.
- Az érdeklődő intézmények, pedagógusok számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és
lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutatók, továbbképzések számára.
- Bázisintézményi tevékenységükkel segítjük a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.
2.A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját munkaköri leírása, a
hatályos jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint
végzi.
Az intézményvezető munkáját egy intézményeztető-helyettes segíti. Feladatait a munkaköri
leírása alapján, gyermekcsoportban végzett munkájuk mellett teljesíti.
Az óvoda nevelőtestülete - az intézmény pedagógusainak közössége - 15 főből áll.
Intézményünkben egy szakmai munkaközösség működik, mely szakmai, módszertani
kérdésekben ad segítséget az óvodában folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez,
szervezéséhez, ellenőrzéséhez, értékeléséhez. A Jó gyakorlat munkaközösség a 2017-2018.
nevelési év kiemelt területe a mozgás és az éves tanulási terv kidolgozása. Az óvoda szakmai
munkáját segíti a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal a kapcsolatot tartja az
intézményben dolgozó óvodai tantárgygondozó szakterület vezető szaktanácsadója.
3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek
Nevelési gyakorlatunk a „Gyermekvilág” Pedagógiai Programra épül, melynek sarokkövei a
szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem előtt tartó óvodai
nevelés, melyben a tehetséggondozás és felzárkóztatás meghatározó. Az egyéni képességek
fejlesztése az egészséges életmód keretei között, a játékban integrálódó műveltségi tartalmak
feldolgozásával. Nevelő-fejlesztő munkánk hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak
vagyunk az új értékekre és megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak.
A gyermeknek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő alternatívákat, tevékenységeket,
cselekvés általi tanulás módszertani eszköztárat kínálunk.

2

1. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben
Időpont

Feladat
a téma
megjelölésév
el

Felelős

2017.
10. 25.
13óra

Műhelynap
A tehetséggondozás
az
óvodában
című
műhelynap
megvalósításához a
helyszín és
a feltételek
biztosítása.
Előadó:
Hamvasné
Bögre
Julianna
Szaktanács
-adó

Sziki
Tamásné

Őszi
Pedagógiai
Napok
2017.
11.15.
Cím:

1.Verselés,
mesélés: Báb
műhely

Sziki
Tamásné

2. Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc:
Zene ovi

Intézményi
munkatársak

1.Takácsné
Kispál
Györgyi
2.Mákné
Zágorszky
Zita

Munkaforma

Helyszín,
max.
létszám

Műhelynap

Terem,
asztalok,
székek. A
műhelynapot
tartó
szaktanácsadó által
igényelt
eszközök pl.
vetítő vászon,
kivetítő

Tornaterem
20fő
Résztvevők
az
intézményből: 7 fő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő

Tájékoztató
előadás
Bemutató

Terem,
asztalok,
székek. A
tehetséggondozást végző
pedagógusok
igénye

Maximum:
25fő
Tehetséggondozó
műhelyenként: 5 fő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézmény-

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
vázlatok
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Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Keletkező
dokumentumok

Szükséges
eszközök,
anyagok

Mikrocso
portos
tehetséggondozás
a
Pesterzsébeti
Kerekerdő
Óvodában
Az Óvodai
nevelés
országos
alapprogramban
megjelölt
óvodai
élet
tevékenységi
formái
alapján

2017.12.
12.

3. Rajzolás,
festés,
mintázás, kézi
munka:
Kézműves
műhely

Sziki
Tamásné

3.Telegdi
Erzsébet

Tájékoztató
előadás
Bemutató

4. Tiglman
Ágnes

4. Mozgás:
Fürge manó

5.Külső világ
tevékeny
megismerése:
Zöld béka

Sziki
Tamásné

Műhelynap
A Mozgás
az óvodai
nevelésben
című
műhelynap
megvaló-

Sziki
Tamásné

5. Laczkóné
Belházy Éva

Tájékoztató
előadás
Bemutató

Műhelynap

vezetőhelyettesek

alapján az
intézmény
biztosítja.
Terem,
asztalok,
székek. A
tehetséggondozást végző
pedagógusok
igénye
alapján az
intézmény
biztosítja.
Terem,
asztalok,
székek. A
tehetséggond
ozást végző
pedagógusok
igénye
alapján az
intézmény
biztosítja.

Terem,
asztalok,
székek. A
műhelynapot
tartó
szaktanácsadó által
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óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

tervezek

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

Tornaterem
20fő
Résztvevők
Intézményből: 13 fő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézmény-

sításához a
helyszín és
a feltételek
biztosítása.
Előadó:
Barkóczi
Mariann
Szaktanács
- adó

igényelt
eszközök pl.
vetítő vászon,
kivetítő

Műhelynap

2018.01.

Műhelynap
A
Matematik
a mindennapokban
című
műhelynap
megvalósításához a
helyszín és
a feltételek
biztosítása.
Előadó:
Polgár
Attiláné
Szaktanács
-adó

Sziki
Tamásné

2018.
02.13.
8.30.

Műhelynap
A környező
világ

Sziki
Tamásné

Műhelynap

vezetőhelyettesek

továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

Terem,
asztalok,
székek. A
műhelynapot
tartó
szaktanácsadó által
igényelt
eszközök pl.
vetítő vászon,
kivetítő

Tornaterem
20fő
Résztvevők
az
intézményből: 9 fő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő

Terem,
asztalok,
székek. A
műhelynapot

Tornaterem
20fő
Résztvevők

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettség-
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tevékeny
megismerése című
műhelynap
megvalósításához a
helyszín és
a feltételek
biztosítása.
Előadó:
Hegedűs
Józsefné
Szaktanács
-adó
Műhelynap
Az ének2018.03. zene című
műhelynap
megvalósításához a
helyszín és
a feltételek
biztosítása.
Előadó:
Kocsisné
Pávlicz
Ágota
Szaktanács
-adó

Sziki
Tamásné

Műhelynap

tartó
az
szaktanácsintézményadó által
ből:5 fő
igényelt
eszközök pl.
vetítő vászon,
kivetítő

tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

mérő lapok
- értékelő

Terem,
asztalok,
székek. A
műhelynapot
tartó
szaktanácsadó által
igényelt
eszközök pl.
vetítő vászon,
kivetítő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
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Tornaterem
20fő
Résztvevők
Intézményből: 3 fő

Műhelynap
A beszéd2018.04. fejlődést
segítő
játékok az
óvodában
című
műhelynap
megvalósításához a
helyszín és
a feltételek
biztosítása.
Előadó:
Karayné
Pavalacs
Zsuzsa
Szaktanács
-adó

Műhelynap
5 óra
2018.05. Az IKT
eszközök
alkalmazás
az
óvodában
című
műhelynap
megvalósításához a

Sziki
Tamásné

Műhelynap

Terem,
asztalok,
székek. A
műhelynapot
tartó
szaktanácsadó által
igényelt
eszközök pl.
vetítő vászon,
kivetítő

Tornaterem
20fő
Résztvevők
az
intézményből: 7 fő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program
közzététel az
intézményi
honlapon

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő

Sziki
Tamásné

Műhelynap

Terem,
asztalok,
székek. A
műhelynapot
tartó
szaktanácsadó által
igényelt
eszközök pl.
vetítő vászon,

Tornaterem
20fő
Résztvevők
az
intézményből: 6 fő

óvodapedagógusok,
intézményvezetők,
tagóvoda
vezetők,
intézményvezetőhelyettesek

Program megküldése a
POK-nak a
rendezvény
előtt 3 héttel emailben; POK
e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
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helyszín és
a feltételek
biztosítása.
Előadó:
Nagy Ildikó
Mária
Vezető
szaktanácsadó

kivetítő
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program
közzététel az
intézményi
honlapon
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