Nyitvatartási rend, jelentősebb rendezvények, események időpontja
Óvoda:








A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig.
A tanév meghatározása: szeptember 1-jétől június 15-ig.
A nevelés nélküli munkanapok száma öt.
Nyári zárás ideje: július-augusztus (5 hét) az intézményvezetés döntése határozza meg.
Az iskolai őszi, tavaszi és egyéb szünetek időtartama alatt az óvoda a
gyermeklétszámtól függően összevont csoporttal működik. Az iskolai szünetek ideje
alatt az óvoda zárva tart, ha szülők nem igénylik az óvodai elhelyezést. (Min: 10%)
Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 17-ig.
Az óvoda kapuja zárva van: Naponta 9-15 óra között.

Iskola:















Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 00
óráig van nyitva. Ettől eltérő időben az intézményvezető engedélyével, a házmester
felügyelete mellett lehet az épületet nyitni, zárni.
A tanulók reggel 7 00 – tól az épület aulájában gyülekezhetnek és tartózkodhatnak, az
osztálytermeket és szaktantermeket a folyosók nyitása után foglalhatják el 7 30 – tól.
A főépülten belül a napközbeni közlekedés a két szint között a szülők és tanulók
számára az oldalsó lépcsők, és az épületszárnyakat összekötő folyosók használatával
történik, melynek rendjére az iskolai portás ügyel.
A jelző csengőre minden tanuló köteles a következő tanóra helyszínére a bevonulást
megkezdeni és a felszerelésüket az adott órára előkészíteni.
A tanuló napközben az iskola területét el nem hagyhatja, csak az osztályfőnök, az
osztályfőnök helyettes, az intézményvezető, vagy intézményvezető helyettes
engedélyével.
Minden hétfőn az iskola közössége reggeli áhítaton vesz részt. Jó idő esetén a
nagytemplomban, rossz idő esetén a felső tagozat hétfőn, az alsó tagozat csütörtökön a
díszteremben vesz részt a reggeli áhítaton 740-től, az aznapi csengetési rend ehhez
igazodik. A nagytemplomba való átvonulás 7 óra 30 perckor kezdődik meg az első
órát tartó pedagógus irányításával.
A tanulók az iskolai foglalkozások után az épületben és az épület udvarán nem
tartózkodhatnak. A távolsági buszra és vonatra várakozó tanulók az épület elhagyása
nélkül az intézmény aulájában és az intézmény könyvtárában 14 30 - ig tölthetik el az
időt kulturált magatartást tanúsítva.
A tornatermekben, szertárakban gyermekek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak, a
speciális szaktantermekben is csak külön rend szerint.
A tanórák közötti szünetet az időjárástól függően az udvaron, illetve a tantermekben
vagy a folyosón töltik a tanulók kulturált játékkal, viselkedéssel.

Óvoda feladat ellátási- és rendezvényterv
Hónap

Feladat

Határidő

Felelős

Augusztus

Szülői értekezlet az új 3.sz. csoport szüleinek
Tanévnyitó értekezlet

aug. 26.
aug.30.

Szeptember

Csoportszobák, öltözők, játékok előkészítése a gyermekek
fogadására. A nyugodt, derűs óvodai élet feltételeinek
megteremtése.

szept. 5.

óvodavezető
intézményvezető,
óvodavezető
óvodapedagógusok

Baleset és tűzvédelmi oktatás megtartása aláírással
történő megerősítés.

szept. 20.

Dajkákkal ismertetni a feladatokat csoportonként, majd
páronként

szept. 5. majd
folyamatosan

óvodapedagógusok

Hirdetőtáblán kiírások aktualizálása

szept.10.

óvodapedagógusok

A nevelőtestület és a dolgozók első értekezlete, munkaterv, szeptember 3.
egyéb tervek ütemezése.

Kovácsné Mráz Ágnes

Kiscsoportosok, új gyerekek fogadása, befogadása
A nyilatkozatok, határozatok begyűjtése.

felvételi napló:
szept. 1-től

óvodapedagógusok

1.2.Csoport szülői értekezletek megtartása. Az éves
munkaterv ismertetése szülőkkel.

szept. 13-ig

óvodapedagógusok

Fejlesztésre szorulók felmérése

szept. 20-okt.1.

fejlesztőpedagógus

Csoportnaplóba dokumentumok felvezetése

szept.15.

óvodapedagógusok

Napirendek, hetirendek rögzítése, kiírása a hirdetőre.

szept. 20.

óvodapedagógusok

Mozgásfejlesztés, tehetséggondozás gyermekek
kiválogatása

szept. 20.

Hegymegi Lászlóné

Az új kiscsoportosok áldásban részesülnek az Evangélikus szept.22.
Nagytemplomban

Zsarnainé Urbán Nóra
óvodalelkész
óvodapedagógusok

Gyermekvédelmi feladatok, adatgyűjtés, szűrés

óvodapedagógusok

szept. 30.

Szuchánszki Pné

Október

SZMK alakuló értekezlet megtartása

szept.30.

Szmk vezető, óvodavezető

Kapcsolatfelvétel a külső partnerekkel: színház, múzeum,
zeneiskola,

szept.30.

Kovácsné Mráz Ágnes

Hospitálások megszervezése (egymástól való tanulás)

október15-től

Kovácsné Mráz Ágnes

Októberi statisztika előkészítése

október 1.

óvodapedagógusok

Óvodai szintű egészségnap, vitaminnap megtartása

október 15.

Zöldség-gyümölcs gyűjtőmunka - kiállítás óvodai szinten.

október 30.

Sütemények készítése, piaci séták, betakarításon részvétel
( pl. almaszüret, szőlőszüret stb.)

óvodapedagógusok
Horváth Eszter
Koordinálásért felelős:
Kovácsné Mráz Ágnes

Őszi kirándulások - termésgyűjtések - kiállítás

október 30.

óvodapedagógusok

termésmunkákból, rajzokból az óvodai folyosóján.
Gyermekek megfigyelését, ill. állapotát szolgáló
felmérések.
Egyéni fejlesztési program készítése

November

Borsi Noémi
október 25.,

óvodapedagógusok

majd folyamatos

Ellenőriz,koordinál:

állapot meghat.

Szuchánszki Pálné

Családi Istentiszteleten való részvétel

Zsarnainé Urbán Nóra
óvodalelkész

Értekezlet. Beszámoló a munkaközösség működéséről,
tervekről, feladatokról.

november 30.

Bemutató foglalkozások. A foglalkozások eredményeinek,
tapasztalatainak megbeszélése.

november 20.

Kovácsné Mráz Ágnes
Hegymegi Lászlóné
óvodapedagógusok
Borsi Noémi

Őszi dekoráció lecserélése télire.
December

Sportvetélkedő az iskolával közösen. Mikulásfutás

december 6.

Előkészület a Mikulás naphoz / az előadandó darab
kiválasztása, szereposztás stb./ Mikulás nap

tanítók
Horváth Eszter

Óvodaújság a tél jegyében
Ajándékkészítés a szülőknek, testvéreknek, barátoknak.
Adventi előkészületek

december 15.

óvodapedagógusok

december 21.

óvodapedagógusok

Mézeskalács, karácsonyfadíszek készítése
Karácsonyi készülődés - óvodai szinten és csoportonként.
Kiskarácsony az óvodában.
Ünnepi Családi Istentiszteleten való részvétel
Január

Félévi szülői értekezlet az iskolaérettségről, tájékoztatás.
Szükség esetén iskolaérettségi vizsgálatra küldendő
gyerekek összeírása.

január 30.

Téli séták, kirándulások szervezése

január 31.

Védőnői mérések, fogorvosi szűrés
Félévi értekezlet. Munkaközösségi beszámoló.

Horváth Eszter
védőnő

január 31.

óvodavezető
óvodapedagógusok

Február

Március

Készülődés a farsangra - énekek, játékok,tánc, dalok
tanulása - csoportok közti megbeszélés - tapasztalatcsere maszkok készítése.

február 10.

óvodapedagógusok

Farsang - óvodai szinten és csoportonként

február 20.

óvodapedagógusok

Előtérben az élő sarok - ébred a természet, gyermeki
munkák megjelenítése a közös kiállításon. Téli táj,
madáretetés, termésképek stb.

február 28.

óvodapedagógusok
Borsi Noémi

Óvodai Nyílt napok szervezése szülők és tanítók részére

óvodapedagógusok

Téli dekoráció lecserélése tavaszira

Borsi Noémi

Múzeumlátogatás: huszárkiállítás megtekintése

Március 15-e Nemzeti ünnep-óvodai megemlékezés

óvodapedagógusok

Látogatás a nagycsoportosokkal az iskolai programokon

március 30.

Környezetvédelmi programok udvarrendezés gyermekmunkák az óvoda udvarán / söprés, ásás,
takarítás, veteményezés stb./

március 30.

Spitzmüller Istvánné

Iskolaérettségi szakvélemények kiadása.

március 31.

óvodavezető

április 15.

óvodapedagógusok

április 20.

óvodapedagógusok

Óvodai beiratkozás megszervezése.
Április

Csoportonkénti szülői értekezlet. Év végi programok
ismertetése.
Húsvéti előkészületek.
Ünnepi istentiszteleten való részvétel. Virágvasárnapi
szolgálat.
Egészségnevelési nap. Egészséges ételek kóstolója. Családi
egészségnap.

Horváth Eszter
Tavaszi kirándulások.

Spitzmüller Istvánné

A Föld napja: április 22. Kirándulás a Botanikus kertbe.
Május

Madarak fák napja. Kirándulás a Vadasparkba.

május 10.

Kirándulások szervezése - ütemezés
Dekoráció cseréje, frissítése

Horváth Eszter
óvodapedagógusok

május 15.

Borsi Noémi
óvodapedagógusok

Június

Anyák napja

május 10.

óvodapedagógusok

Tanévértékeléshez adatgyűjtés

május 15.

Kovácsné Mráz Ágnes

Majális, gyermeknapi rendezvény: sportvetélkedő,
kézműves foglalkozások, arcfestés, meseelőadás, néptánc
stb.

óvodapedagógusok

Pünkösdi istentiszteleten való részvétel

óvodalelkész

Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása.

1.cs. óvodapedagógusai

Éves értékelések. Tanévzáró értekezlet.

június 15.

Felelősök. óv.vez.

Séták kirándulások. Nyári élet megszervezése.

június 1-jétől

óvodapedagógusok

Országos Evangélikus Pedagógus találkozó Aszódon.

június 20.

Július

Nyári zárás. Nagytakarítás, karbantartási munkák
elvégzése

július 25.

Augusztus

A csoportok újraszervezése.

felelősök

Adatok összesítése, frissítése.

óvodavezető

óvodavezető

