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2016/2017. nevelési év 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

                 

Az óvoda hivatalos neve: Gyárvárosi Óvoda 

OM azonosítója: 202642 

Székhelye: 9027 Győr, Tinódi utca 3-5. 

Tagintézményei: - Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf 

Tagóvodája 

9027 Győr, Vágóhíd u. 5. 

- Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája 

9027 Győr, Kiskúti út 44. 

Létrehozásáról rendelkező 

határozat: 

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2013.(III.29.) 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata, típusa: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 6. pontja alapján 

óvodai ellátás 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

alapján köznevelési intézmény 

Alapvető, alaptevékenysége: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

igényű gyermekek óvodai nevelése 

Működési köre, illetékessége: Győr város közigazgatási területe, illetve az irányító szerv 

által meghatározott felvételi körzet 

Alapító, 

 

fenntartó,  

 

irányító szerv neve, 

székhelye: 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

9021 Győr, Városház tér 1. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

9021 Győr, Városház tér 1. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

9021 Győr, Városház tér 1. 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő 

Jogállása: önálló jogi személy 

Alapító okiratának kelte: 2013. május 30. 

Alapító okiratának hatályba 

lépése: 

2013.június 01. 

Az intézmény feladatai: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

                nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 – Óvodai intézményi étkeztetés 

Óvodavezető: 

Óvodavezető- helyettes: 

Tagóvoda- vezető: 

 

Óvodatitkár: 

Vadász Ilona Zsuzsanna 

Sári Erika 

Majorné Tuba Andrea (Tündérkert és Waldorf Tagóvoda) 

Baricz Anita (Kiskúti Tagóvoda) 

Földing Józsefné 
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Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató      

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik 

életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a 

gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda (férőhelyszámának erejéig) köteles felvenni, 

átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (Nkt. 49§.(3a, b)). A 

felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, a felvételről írásban tájékoztatja a szülőket. 

A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt 

nyilvánosságra hozza. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet 

megtekintésére. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

A Waldorf pedagógiai csoportokban, miután a szülő jelezte felvételi kérelmét, előzetes 

egyeztetés szerint beszélgetésen vesz részt az óvónőkkel. Tájékoztatást kap a csoportok 

működési rendjéről, a pedagógiai munka sajátos jellemzőiről, a Waldorf pedagógia 

gyermekképéről. Ha a család számára a módszer kívánatos, együttműködési szándékát 

kinyilvánítja és a férőhelyek, a csoportlétszám engedi, akkor a felvételnek nincs pedagógiai 

akadálya. 

Az óvodai beiratkozásnál szükséges dokumentumok: 

 a gyermek személyazonítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

(20/3012.(VII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdés) 

 a gyermek TAJ kártyája 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Az óvodai felvétellel jogviszony 

keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a Házirend 

szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket és szülőjét a Házirendben foglalt jogok és 

kötelességek.  

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

 a felvételhez szükséges kort betöltötte 

 egészséges, erről orvosi igazolással rendelkezik (kivéve a sajátos nevelési igényű 

gyermekeket) 

 a napközi ellátáshoz a szülő az étkezési térítési díjat befizette 

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Annak a gyermeknek, 2015. augusztus 

31. napjáig betölti a harmadik életévét 2015. szeptember 01. napjától óvodai nevelésben kell 

részt vennie.  Az óvodavezető felszólíthatja a szülőt, hogy a gyermeke óvodába járásának 

tegyen eleget. Amennyiben a szülő a felszólításnak nem tesz eleget, úgy az óvodavezető a 

gyermek tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőjénél szabálysértési eljárást indít. Az 

óvodavezető indokolt esetben felmentheti a gyermeket az óvodába járás alól a Knt.8.§(4)(5) 

alapján.  A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben hetedik 

életévét betölti (szakértői bizottság javaslatára további egy évig részesülhet óvodai ellátásban). 



3 
 

Óvodában fizetendő étkezési térítési díj  

kód étkezési forma megnevezése térítési díj Ft/adag 

netto brutto 

10 egész napos gyermek 

 teljes térítési díj 

320 406 

1A egész napos gyermek  

100%-os normatív kedvezmény 

0 0 

  

Waldorf csoportok 

kód étkezési forma megnevezése térítési díj Ft/adag 

netto brutto 

80 csak ebéd gyermek  

teljes ár 

202 257 

81 csak ebéd gyermek  

100%-os normatív kedvezmény 

0 0 

 

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a 190/2015. (VII.20.) Kormányrendelet rendelkezik a 2015. 

szeptember 01. napjától érvényes gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

igénybevételéről bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén. 

Gyermekétkeztetési normatív kedvezményt az alábbi esetekben lehet igénybe venni: 

a) ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (érvényes 

határozat)  

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (érvényes szakorvosi igazolás, szakvélemény) 

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (érvényes szakorvosi 

igazolás, szakvélemény) 

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek (emelt családi pótlékot igazoló 

dokumentum) 

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

f) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

nettó összegének 130 %-át (jelenleg 110.223.- Ft) 

A térítésmentes étkezés igényléséhez a szülőnek nyilatkozatot kell kitöltenie, melyet az 

óvodában biztosítunk. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma a 2016/2017. nevelési évre 

Gyárvárosi Óvoda 

 

4 

Tündérkert és Waldorf Tagóvoda 

 

4 

Kiskúti Tagóvoda 

 

3 
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Csoportok létszáma a 2016/2017. nevelési évben 

 csoport megnevezése gyermeklétszám 

Gyárvárosi Óvoda cseresznye 27 

körte 26 

alma 17 

szilva 17 

Tündérkert és Waldorf  

Tagóvoda 

maci  23 

nyuszi 21 

tündér  25 

manó 25 

Kiskúti Tagóvoda katica 24 

méhecske 21 

pillangó 25 

 

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak a 2016/2017. nevelési évben 

 dajka ebből 

dajka- 

képzőt 

végzett 

peda-

gógiai 

asszisz-

tens 

ebből  

ped. 

assz. 

végzett 

óvodatitkár 

Gyárvárosi Óvoda 4 3 1 1 1 

Tündérkert és Waldorf 

Tagóvoda 

4 4 1 1  

Kiskúti Tagóvoda 3 3 1 1  

 

Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok 

Végzettsége 

 óvodapedagógusok 

 száma 

főiskolai  

végzettség 

középiskolai 

végzettség 

Gyárvárosi Óvoda 9 9  

Tündérkert és Waldorf Tagóvoda 8 7 1 

Kiskúti Tagóvoda 6 6  

 

Szakképesítése 

 szakvizsgázott óvodapedagógusok 

száma 
szak  

Gyárvárosi Óvoda 3 közoktatási vezető 1 

drámapedagógia 1 

mozgásfejlesztés 1 

Tündérkert és Waldorf Tagóvoda 5 közoktatási vezető 3 

gyógypedagógia 1 

szakértő 1 

Kiskúti Tagóvoda 1 fejlesztő pedagógia 1 
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Gyárvárosi Óvoda 

Az óvoda címe:  9027 Győr, Tinódi utca 3-5. 

Elérhetőségek: 96/323-438 

gyarvarosiovi@ogmk.hu 

Óvodavezető: Vadász Ilona Zsuzsanna 

Elérhetőség: 96/323-438 

20/371 00 72 

gyarvarosiovi@ogmk.hu 

Ügyfélfogadási rend: minden hónap első hétfője 1000 - 1200 

Az ettől eltérő időpont telefonon történő egyeztetés 

alapján. 

Óvodavezető- helyettes: Sári Erika 

Az óvoda nyitva tartása:  600 - 1700 

 

Óvodánk Gyárváros csendes, nyugodt, családi házas területén működik négy, életkor szerint 

szervezett gyermekcsoporttal, saját pedagógiai program szerint. A gyermekek gondozását, 

nevelését nyolc óvodapedagógus, négy dajka néni, egy pedagógiai asszisztens látja el, a térítési 

díjak beszedését, adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi. Csoportszobáink tágasak, 

napfényesek, jól felszereltek. Udvarunkon műfüves sportpálya, mozgásfejlesztő játékok, 

homokozók szolgálják a gyermekek mozgásigényének kielégítését.  

Óvodánk arculatának jellemzői: 

 nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, ennek érdekében sokat 

játszunk, mozgunk az udvaron és a közeli játszótéren 

  pedagógiai programunk az érzelmi nevelés, az egyéni bánásmód, a cselekvésen, 

tapasztaláson alapuló tanulási formák és a szabad játék pozitív hatását kívánja a 

gyermekek személyiségfejlesztésének szolgálatába állítani az óvodáskori sajátosságok 

figyelembevételével 

 kiemelten kezeljük a szülőkkel való kapcsolattartás innovatív formáit, a közös 

programok, sport- és családi napok, ünnepi rendezvények szervezésével a „nyitott 

óvoda” megteremtés kívánjuk elérni 

 az óvoda tevékenységi formái – a játék, verselés, mesélés, ének, ének- zene, énekes 

játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, a külső világ 

tevékeny megismerése, munka jellegű tevékenységek, a tevékenységekben 

megvalósuló tanulás – a hét minden napján visszatérő, rendszeres tevékenykedések, 

melynek keretét a folyamatos napirend adja meg 

 a gyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlesztése során törekszünk a differenciált 

bánásmódra, mely magába foglalja a felzárkóztatást, a részképesség- fejlesztést és a 

tehetséggondozást is 

 nagycsoportosaink ingyenes ovifoci és úszás oktatáson vehetnek részt, 

mindennapjainkat színházi és koncert előadások, élményszerző séták, programok 

szervezésével színesítjük 
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NAPIREND 

 

 

A reggeli beérkezés ideje: 830 –ig. 

A tevékenységek időkerete a csoportok életkorától, összetételétől, az udvaron tartózkodás az 

időjárástól, illetve az egyéb programoktól függően rugalmasan változhat. 

 

A 2016/2017. nevelési év helyi rendje: 

Az óvodai nevelési év 2016.09.01. napjától 2017.08.31. napjáig tart. 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

 2016. október 15. 

 2016. november 02. 

 2017. április 18. 

 2017. július 31. 

Szülőkkel közös programok, hagyományok: 

 Mihály napi vásár - szeptember 

 Márton napi sokadalom - november 

 adventi készülődés - november/december 

 farsangi mulatság - január/február 

 iskolába készülők búcsúztatása - május 

 nyárköszöntő családi/sportnap - május/június 

 

KÉPEK        pl. facebook: tinódi óvoda 

IDŐPONT NAPI TEVÉKENYSÉGEK 

600-700 Közös gyülekező, szabad játék, szabadon választott tevékenységek 

700-1030 

 

 

 

 

 

 

 

      830-915 

Szabad játék, szabadon választott tevékenységek, tevékenységekben 

megvalósuló tanulás (tervszerűen és spontán szervezett kötetlen 

kezdeményezések és kötelező foglalkozások, egyéni, mikrocsoportos és 

frontális formában) 

 verselés, mesélés 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 rajzolás, mintázás, kézi munka 

 mozgás 

 a külső világ tevékeny megismerése 

Tízórai tisztálkodással, önkiszolgálással (folyamatos vagy kötött szervezésben) 

1030- 1155 Öltözködés, levegőzés, séta, játék, mozgás az udvaron 

1155- 1300 Tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, étkezés, testápolási teendők 

1300- 1430 Pihenés, alvás mesével, altatódallal 

1430- 1545 Ébredés, testápolási teendők, uzsonna, szabad játék, szabadon választott 

tevékenységek, jó időben az udvaron 

1545- 1700 Játék, szabadon választott tevékenységek összevont csoportban 
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Tündérkert és Waldorf Tagóvoda 

Az óvoda címe: 9027 Győr, Vágóhíd út 5. 

Elérhetőségek: 96/527-931 

tunderkertovi@ogmk.hu 

Óvodavezető: Vadász Ilona Zsuzsanna 

Elérhetőség: 96/323-438 

20/371 00 72 

gyarvarosiovi@ogmk.hu 

Ügyfélfogadási rend: minden hónap első hétfőjén, a székhelyen (Tinódi utca 3-5.) 

1000 - 1200 

Az ettől eltérő időpont telefonon történő egyeztetés alapján. 

Tagóvoda- vezető: Majorné Tuba Andrea 

Elérhetőség: 96/527-931 

20/919 34 78 

tunderkertovi@ogmk.hu 

Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő egyeztetés alapján. 

 

Az óvoda a Gyárvárosi Általános Iskolával szemben helyezkedik el. Az épület földszintjén 

Waldorf pedagógiai módszerrel, az emeleti részen saját pedagógiai programmal működő 

csoportok találhatók. Az utóbbi időszak külső és belső felújításainak köszönhetően, környezeti 

és tárgyi feltételeink javulása nevelőmunkánk eredményességét pozitívan támogatja. 

Emeleti csoportok 

Jelenleg két, vegyes életkor szerinti szervezésű gyermekcsoportban, saját pedagógiai program 

szerint folyik a gyermekek nevelése. 

Nyitva tartás: 530 – 1630 -ig. 

A csoportok arculatának jellemzői: 

 az érzelmi nevelés, az egyéni bánásmód, a cselekvésen, tapasztaláson alapuló tanulási 

formák és a szabad játék pozitív hatásának szem előtt tartása 

 a gyermekek és művészeti tevékenységek (mesélés, verselés, rajzolás, festés, mintázás 

kézi munka, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, mozgás), mint az érzelmi nevelés 

legerősebb és hatékonyabb eszközei közötti kötődés kialakítása 

 a családokkal való együttműködés erősítése miatt a „nyitott” óvoda megteremtése, 

közös játszóházak, programok szervezésével 

 a gyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlesztése során törekszünk a differenciált 

bánásmódra, mely magába foglalja a felzárkóztatást, a részképesség- fejlesztést és a 

tehetséggondozást is 

 az egészséges életmódra nevelés területén a mindennapos mozgás lehetőségének 

megteremtése mellett gyümölcsnap, zöldséghét, láb- és tartásjavító torna, zenés- 

mozgásos percek szervezésével gazdagítjuk tevékenységeinket 
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NAPIREND 

 

 

A reggeli beérkezés ideje: 830 –ig. 

A tevékenységek időkerete, az udvaron tartózkodás az egyéb programoktól, ill. az időjárástól 

függően rugalmasan változhat. 

 

A 2016/2017. nevelési év helyi rendje: 

Az óvodai nevelési év 2016.09.01. napjától 2017.08.31. napjáig tart. 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

 2016. október 15. 

 2016. november 02. 

 2017. április 18. 

 2017. július 31. 

Programok, hagyományok: 

 Mihály nap - szeptember 

 adventi készülődés - november/december 

 óvónők karácsonyi koncertje - december 

 farsangi mulatság - február 

 gyermeknap - május 

 évzáró- május 

 

IDŐPONT NAPI TEVÉKENYSÉGEK 

530-730 Közös gyülekező, szabad játék, szabadon választott tevékenységek 

700-1030 

 

 

 

 

 

 

 

      815-915 

Szabad játék, szabadon választott tevékenységek, tevékenységekben 

megvalósuló tanulás (tervszerűen és spontán szervezett kötetlen 

kezdeményezések és kötelező foglalkozások, egyéni, mikrocsoportos és 

frontális formában) 

 verselés, mesélés 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 rajzolás, mintázás, kézi munka 

 mozgás 

 a külső világ tevékeny megismerése 

Tízórai tisztálkodással, önkiszolgálással (folyamatos vagy kötött szervezésben) 

1030- 1155 Öltözködés, levegőzés, séta, játék, mozgás az udvaron 

1155- 1300 Tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, étkezés, testápolási teendők 

1300- 1430 Pihenés, alvás mesével, altatódallal 

1430- 1545 Ébredés, testápolási teendők, uzsonna, szabad játék, szabadon választott 

tevékenységek, jó időben az udvaron 

1545- 1630 Játék, szabadon választott tevékenységek összevont csoportban 
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Waldorf csoportok 

Az óvoda épületének földszintjén található két, vegyes életkor szerinti szervezésű csoportunk a 

Waldorf Óvodák világhálózatának tagjaként több, mint 20 éve minősített program alapján 

működik 2005 óta. 

Nyitva tartás: 630 – 1630 -ig.  

Gyermekszemlélete, gyakorlata (test, lélek, szellem egysége) rendkívül egyénre és személyre 

szabott, meleg, biztonságos, természetes környezete valódi otthon élményt nyújt a gyermekek 

számára. A természetes anyagok, a természetes életmód, a speciális táplálkozás hozzájárul 

életminőségük és fejlődésük biztosításához. Szeretettel és figyelemmel, örömmel, pozitív 

érzéssel és gondolatokkal körülvéve inger- gazdag fizikális és pszichés környezetben, saját 

tempójuk szerint fedezhetik fel az őket körülvevő világot, dolgozzák fel tapasztalati 

élményeiket, sajátítják el a sokféle minőséget. A Waldorf pedagógiai program alapelve az 

óvodáskorra jellemző utánzásos tanulás, ami az óvónők mintaképül szolgáló tevékenysége 

során fejlődik ki a gyermek szabad játékában. A természetes anyagokból készített egyszerű 

játékeszközök komplex élményt nyújtanak a gyermekek érzékelésének, fantáziájának, 

játékának. A családokkal való szoros együttműködésben, a szülők erkölcsi és anyagi 

támogatása mellett igyekszünk minden kisgyermek számára megteremteni az egyszeri és 

megismételhetetlen, egészséges induviduális fejlődés lehetőségét. 

 

 

IDŐPONT NAPI TEVÉKENYSÉGEK 

630- 915 A gyerekek érkezése 

Szabad játék 

Az óvónő tízórait készít 

Előkészület a napi művészeti tevékenységekre, melyekbe a gyerekek szabadon 

bekapcsolódhatnak 

Kézimunkázás, barkácsolás 

915- 1000 Rendrakás, ölbéli játékok 

Reggeli kör – Reigen 

1000- 1030 Előkészületek a tízóraihoz – mosakodás, terítés 

Étkezés 

1030- 1145 Tisztálkodás, öltözködés 

Szabad játék, levegőzés, mozgás az udvaron 

1145-  1215 Öltözködés, mosakodás 

Mese 

1215- 1300 Étkezés 

Előkészületek a pihenéshez 

1300- 1445 Elköszönés a hazamenőktől 

Pihenés 

1445-1530 Tisztálkodás 

Készülődés az uzsonnához 

Étkezés 

1530-1630 Szabad játék a csoportszobában vagy az udvaron 
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A 2016/2017. nevelési év helyi rendje: 

Az óvodai nevelési év 2016.09.01. napjától 2017.08.31. napjáig tart. 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

 2016. október 15. 

 2016. november 02. 

 2017. 04. 18. 

 2017. július 31. 

Programok, hagyományok: 

 Betakarítási ünnep szülőkkel 

 Szent Mihály ünnep – Bátorságpróba 

 kézimunka délutánok szülőkkel 

 Márton ünnep 

 Szent Miklós látogatása 

 Farsang ünnep 

 nagycsoportosok búcsúztatás 

 Nyárünnep szülőkkel 

 

 

 

KISKÚTI TAGÓVODA 

Az óvoda címe: 9027 Győr, Kiskúti út 44. 

Elérhetőségek: 96/322-277 

kiskutiovi@ogmk.hu 

Óvodavezető: Vadász Ilona Zsuzsanna 

Elérhetőség: 96/323-438 

20/371 00 72 

gyarvarosiovi@ogmk.hu 

Ügyfélfogadási rend: minden hónap első hétfőjén, a székhelyen (Tinódi utca 3-5.) 

1000 - 1200 

Az ettől eltérő időpont telefonon történő egyeztetés alapján. 

Tagóvoda- vezető: Baricz Anita 

Elérhetőség: 96/322-277 

20/938 86 48 

kikutiovi@ogmk.hu 

Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő egyeztetés alapján. 

Nyitva tartás: 600 - 1630 
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Óvodánk 3 csoportos, saját pedagógiai program alapján működik, Gyárváros csendes, nyugodt 

területén. Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, jól felszereltek, az elmúlt időszakban jelentős 

felújításon estek át. Udvarunkon mozgásfejlesztő játékok, pancsoló, homokozók, megújult 

fedett pavilon, és új műfüves focipálya áll a gyerekek rendelkezésére. 

Óvodánk arculatának jellemzői: 

 az érzelmi nevelés, az egyéni bánásmód, a cselekvésen, tapasztaláson alapuló tanulási 

formák és a szabad játék pozitív hatásának szem előtt tartása 

 a mozgás, a sport megszerettetése, az egészséges életmód megalapozása érdekében 

egészséghét programok szervezése, az udvar adottságainak és a közeli játszótér 

lehetőségeinek kihasználása 

 nagycsoportosaink ingyenes ovifoci és úszás oktatáson vehetnek részt 

 a családokkal való kapcsolattartás és együttműködés elmélyítése érdekében több 

alkalommal szervezünk programokat a családok részvételére építve 

 

NAPIREND 

IDŐPONT NAPI TEVÉKENYSÉGEK 

600-700 Közös gyülekező, szabad játék, szabadon választott tevékenységek 

700-1030 

 

 

 

 

 

 

 

      815-915 

Szabad játék, szabadon választott tevékenységek, tevékenységekben 

megvalósuló tanulás (tervszerűen és spontán szervezett kötetlen 

kezdeményezések és kötelező foglalkozások, egyéni, mikrocsoportos és 

frontális formában) 

 verselés, mesélés 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 rajzolás, mintázás, kézi munka 

 mozgás 

 a külső világ tevékeny megismerése 

Tízórai tisztálkodással, önkiszolgálással (folyamatos vagy kötött szervezésben) 

1030- 1145 Öltözködés, levegőzés, séta, játék, mozgás az udvaron 

1145- 1245 Tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, étkezés, testápolási teendők 

1245- 1430 Pihenés, alvás mesével, altatódallal 

1430- 1545 Ébredés, testápolási teendők, uzsonna, szabad játék, szabadon választott 

tevékenységek, jó időben az udvaron 

1545- 1630 Játék, szabadon választott tevékenységek összevont csoportban 

 

A reggeli beérkezés ideje: 830 –ig. 

A tevékenységek időkerete, az udvaron tartózkodás az egyéb programoktól, ill. az időjárástól 

függően rugalmasan változhat. 
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A 2016/2017. nevelési év helyi rendje: 

Az óvodai nevelési év 2016.09.01. napjától 2017.08.31. napjáig tart. 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

 2016. október 15. 

 2016. november 02. 

 2017. április 18. 

 2017. július 31. 

Programok, hagyományok: 

 Mihály nap - szeptember 

 őszi egészségnapok - október 

 Márton nap – november 

 Mikulás, karácsony – december 

 farsang - január/február 

 barkács délutánok - november, április 

 gyermeknapi családi rendezvény 

 

 

KÉPEK:  

                facebook: Kiskúti Óvoda Méhecske 

                                                         Katica 

                                                         Pillangó csoport 


