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Elızmények
A Commitment Pedagógiai Intézet elvégezte a 2006 óta történt intézményi átszervezések
felülvizsgálatát. Az eredmények tükrében elkészítette Intézkedési tervét, mely a további
fejlesztési lehetıségeket tartalmazza. Ebben a terven feladatként szerepel, hogy minden általános
iskola a körzetében mőködı óvodákkal együtt dolgozza ki az óvoda-iskola átmenet programját.

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola és a Brunszvik Teréz Óvoda elkészítette
Intézkedési tervét, melynek célja, hogy az óvoda-iskola átmenet programjával hozzájáruljon az
iskolába lépı gyermekek zökkenımentes iskolakezdéshez, a beiskolázás során elért eredmények
megtartásához, erısítéséhez.

Intézkedési terv végrehajtásában szereplı intézmények:
1. Németh László Gimnázium és Általános Iskola
Igazgató:

Árva László

Koordinátor: Vas Mariann
2. Brunszvik Teréz Óvoda
Óvodavezetı: Ludescherné Maksa Zsuzsanna
Koordinátor: Kovácsné Meszlényi Stella (Brunszvik Teréz Óvoda)
Imre Edit (Oldalkosár Utcai Telephely)

A Brunszvik Teréz Óvoda és a Németh László Gimnázium és Általános Iskola közös céljai:
•

az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése

•

az óvodás és kisiskolás kor egységes pedagógiai folyamatként kezelése

•

a sajátos nevelési igényő, a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető
gyermekek hátránykompenzálása, oktatási esélyegyenlıség érvényesítése

•

folyamatos szakmai tapasztalatcsere, szakmai támogatás

Munkánkat az alábbi területeken kapcsoljuk össze:
Környezeti nevelés
Népszokások
Szabadidıs tevékenységek
Anyanyelvi nevelés
Egészséges életmódra nevelés
DIFER mérés

Feladatok az eredmények fenntarthatósága, erısítése és a további fejlesztési lehetıségek
megvalósítása érdekében:
 Kidolgoztuk a körzetben található két intézmény együttmőködését. A beiskolázási
gyakorlat erısítése érdekében megvalósítjuk az óvoda-iskola átmenet programját, a
program közös megvalósításának intézkedési tervét.
 Mind a két intézményben megalakult az óvoda-iskola átmenet segítését koordináló
munkacsoport. Feladatuk: az intézmények közötti folyamatos kapcsolattartás az
Intézkedési terv pontos végrehajtása érdekében.
 Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a pályázati lehetıségek kihasználást a
pedagógusok módszertani támogatásának, megújulásának segítése érdekében.
 Az eredményesség és minıség fokozása érdekében az Oldalkosár Utcai Telephelyen is
bevezetésre kerül a DIFER mérés. A Brunszvik Teréz Óvoda óvodapedagógusai a több
éves DIFER mérés tapasztalataival segítik a mérés bevezetését és sikerességét. A
méréseket tervszerően végezzük.
 Az intézményekben továbbra is nyitottak a pedagógusok a módszertani megújulásra. Az
eddig megszerzett ismeretek birtokában, a már meglévı tapasztalatok átadásával mind a
két intézmény pedagógusai erısítik az intézményen belüli integrációt és a kompetencia
alapú nevelést-oktatást.

Az óvoda-iskola közötti átmenet segítésének módjai:
 Együttmőködési megállapodás megkötése
 A tanév programjának egyeztetése az átmenet támogatására
 Mőhelymunka – szakmai mőhely
 Módszerek, tapasztalatok cseréje
 „Jó gyakorlat” kiadványhoz szakmai anyag összegyőjtése
 DIFER mérés
 Nyílt szakmai napok szervezése
 Hospitálások, esetmegbeszélések az intézmények között
 Közös programok megvalósítása az Intézkedési terv szerint.

Brunszvik Teréz Óvoda -Németh László Általános Iskola

Intézkedési terv
Cél

Feladat

Felelıs - helyszínek

A körzeti óvoda és iskola Óvodapedagógusok
módszertani Óvodapedagógusok
beiskolázási gyakorlata, a ötleteinek összegyőjtése az óvoda-iskola
beiskolázás során elért átmenet segítésére
eredmények megtartása,
erısítése
Kidolgozzuk a körzetünkben mőködı Óvodavezetı-iskolai
Brunszvik Teréz és Oldalkosár Utcai koordinátor
Óvodával az óvoda-iskola átmenet
programját,
a
program
közös
megvalósításának intézkedési tervét.

Határidı

Sikerkritérium

2009. 02. 03.

Ötletbörze- ötletek
beépítése az
intézkedési tervbe

2009. 02. 15.

Kész intézkedési terv,
mely 2009. 02. 15-tıl
mőködik

Óvoda-iskola
átmenet Nevelıtestületi
értekezleten
az Óvodavezetı- iskolai 2009. 02. 15.
munkacsoport- szakmai intézkedési
terv
ismertetése
és koordinátor
mőhely megalakítása.
elfogadtatása,
óvodai
munkacsoport
kialakítása

A gyermekek zökkenımentes, sikeres
iskolakezdésének és esélyegyenlıségének
megteremtése: SNI, HH, HHH
gyermekek integrációjának segítése,
szülıkkel való partnerkapcsolat ápolása

Munkacsoport
vezetıje

Ellenırzést
végzı
Igazgató,
Óvodavezetı

A nevelıtestület
elfogadja az
intézkedési tervet

2009. 02. 15-tıl Óvodás és kisiskolás
folyamatos
kor egységes
pedagógiai
folyamatként történı
kezelése. Folyamatos
módszertani
tapasztalatok átadása

Igazgató,
Óvodavezetı

Cél

Feladat

Felelıs - helyszínek

Határidı

Sikerkritérium

Programok
2009. február

Közös nevelési értekezlet
óvodapedagógusok- alsós nevelık
részvételével: az óvoda és az iskola
nevelési programjának megismertetése

Óvodavezetı
koordinátor

2009. február

Óvodás és kisiskolás
kor egységes
pedagógiai
folyamatként történı
kezelése.

Iskolai farsang
Óvodások, óvodapedagógus és szülık
meghívása

Vas Marianniskola

2009. 02. 06.

Ismerjék meg az
óvodások az iskolai
farsangi szokásokat

Iskolai munkaközösségvezetı

Óvodai farsang- népszokások elsı
osztályosok és tanítók meghívása

Lányi
(Brunszvik)
Imre
(Oldalkosár)

Ismerjék meg a
tanítók az óvodai
farsangi szokásokat,
az elsısök segítsenek
a kisebbeknek

Óvodavezetı

Legyenek tisztában
azzal, hogy a víz
érték!

Óvodavezetı
Igazgatóhelyettes

2009. március

Zsuzsa 2009. 02. 27.
Edit

Ellenırzést
végzı
Óvodavezetı,
Igazgatóhelyettes

Szakmai tapasztalatcsere- Víz világnapjaprojektnap

Vas Mariann- iskola

Óvodai nyílt nap tanítók meghívása:
hospitálás-megbeszélés
Módszertani tapasztalatok átadása

Kovácsné Meszlényi 2009. március
Stella
Imre Edit
helyszín: óvoda

Módszertani
tapasztalatok átadása

Óvodavezetı,
Munkaközösségvezetı

Bábmősor-óvodapedagógusokkal
anyanyelvi nevelés

Csibészke
2009. március
Bábcsoport: Csaláné
Hegedős Ágota
helyszín: iskola

A gyerekek szívesen
próbálkozzanak a
bábjátékkal, a
szerepjátékkal

Óvodavezetı
Munkaközösségvezetı

2009. 03. 20.

Cél

2009. május

Feladat

Felelıs - helyszínek

Határidı

Sikerkritérium

Ellenırzést
végzı
Munkaközösségvezetı

Klubnapközi- Húsvét kézmőves
foglalkozás

Vas MariannHelyszín: iskola

2009. április

Ismerjék meg a
húsvéti
népszokásokat!

„Nyuszi Galopp” szülıkkelóvodapedagógusokkal- tanítókkal

Paksi Erika
helyszín: Oldalkosár
u..-i Óvoda

Csapatépítés,
családias légkör az
intézményekben

Óvodavezetı
Iskolai munkaközösségvezetı

Iskolai beiratkozást követıen a felvételt
nyert gyermekekkel kapcsolatos
esetmegbeszélés- szakmai mőhely

Kovácsné Meszlényi
Stella és
Vas Mariann

Óvodás és kisiskolás
kor egységes
pedagógiai
folyamatként történı
kezelése.

Óvodavezetı
Igazgatóhelyettes

Kompetencia alapú oktatás:
„Madarak és fák napja” –projektnapmódszertani tapasztalatok átadása

Vas Mariann
Helyszín: iskola

Környezetünk
védelme épüljön be
mindennapjainkba!

Iskolai
munkaközösségvezetı

„ MÁJULÁS”- óvodai családi nap- volt
óvodások, tanítók meghívásával

Paksi Erika
2009. május
Helyszín: Oldalkosár
u.i- Óvoda

Az otthon légkörének
megteremtése az
intézményekben

Óvodavezetı

Egészséges életmódra nevelés
„Egészséghét”- Óvodai Dohányzás
megelızı program keretében- délelıtti
projektnap-sportnap

Péter Kitti
Helyszín: Óvodák

Fejlıdjön a gyerekek
ítélıképessége,
ismerjék az
egészséges életmód
alapjait

Óvodavezetı

Iskola Gyermeknap: óvodások
meghívásával

Vas Mariann
Helyszín: iskola

Tudjanak együtt
játszani a kicsik és a
nagyok

Igazgatóhelyettes

2009. május 8.

Cél

Feladat

Felelıs - helyszínek

Óvodai évzáró: 1. osztályosok és tanító
meghívása –kötetlen beszélgetés a
szülıkkel

Kovácsné Meszlényi
Stella (Brunszvik)
Imre
Edit
(Oldalkosár)
Helyszín: óvodák

„Fecskenap” : Az elsıs gyermekek
ismerkedése az iskolával, játékosan,
közös foglalkozás a tanítókkal és az
óvodapedagógusokkal

Vas Mariann
Helyszín: iskola

Határidı

Sikerkritérium
Óvodás és kisiskolás
kor egységes
pedagógiai
folyamatként történı
kezelése.

2009.
augusztus

Ellenırzést
végzı
Óvodavezetı,
Iskolai
munkaközösségvezetı

Nyugodt,
kiegyensúlyozott
légkör megteremtése
a tanulók számára

Igazgatóhelyettes

elsı hetek” élménybeszámoló – Iskolások
köszöntése óvodai bábmősorral a
Brunszvik óvodában

Leendı elsıs tanítókCsaláné Hegedős
Ágota (Brunszvik)
Helyszín:óvoda

A gyerekek
sikerélményeinek
megerısítése

Óvodavezetı
Iskolai munkaközösségvezetı

Népszokások: Szüreti mulatság- táncház
az óvodában iskolások és tanítók
meghívásával

Tápai Lászlóné
2009.
Helyszín: Brunszvik szeptember
óvoda

Szüreti népszokások
megismerése

Óvodavezetı

„ Gyere velem csináld velem…”
szabadidıs program iskolások, tantók
meghívásával

Paksi Erika
2009. október
Helyszín: Oldalkosár
óvoda

Kézügyesség és
kreativitás fejlesztése

Óvodavezetı

Szakmai mőhely: DIFER mérıeszköz
bemutatása- konzultáció- tapasztalatcsere
szakmai, módszertani közelítés

Ludescherné M. Zs.
2009. október
Helyszín: Brunszvik
óvoda

Az iskolaérettség
egységes
kritériumainak
meghatározása

Óvodavezetı

A program folytatása Látogatás az óvodában - „Így teltek az

Cél

Feladat

Felelıs - helyszínek

Határidı

Sikerkritérium

Szakmai mőhely: DIFER mérés
gyakorlati megvalósulása az iskolában
óvodapedagógusok részvételével
(hospitálás- tapasztalatcsere)

Vas Mariann
Helyszín: iskola

2009.
novemberdecember

Óvodás és kisiskolás
kor egységes
pedagógiai
folyamatként történı
kezelése.

Karácsonyi népszokások- kompetencia
alapú oktatás gyakorlata az iskolában
Klubnapközi- projektnap

Tanítók
Helyszín: iskola

2009.
novemberdecember

Ismerjék meg a
gyerekek az
ünnepkört

Iskolai
munkaközösségvezetı

Karácsonyi készülıdés
1.osztályosok és tanítók meghívásával
Kézmőves foglalkozás

Meszlényiné Hegedős 2009.
Judit
december
Helyszín Brunszvik
óvoda

Ismerjék meg a
gyerekek a
hagyományos
kézmőves
technikákat

Óvodavezetı

Karácsonyi készülıdés
„ Gyere velem, csináld velem!”
1.osztályosok és tanítók meghívásával
Kézmőves foglalkozás

Nagycsoportot vezetı 2009.
óvodapedagógus
december
Helyszín Oldalkosár
óvoda

Ismerjék meg a
gyerekek a
hagyományos
kézmőves
technikákat

Óvodavezetı

A sikeres együttmőködés érdekében hospitálások, esetmegbeszélések folyamatosan történnek.

Hódmezıvásárhely, 2009. február 15.

Árva László
igazgató

Ludescherné Maksa Zsuzsanna
óvodavezetı

Ellenırzést
végzı
Igazgató

