
A 2017/2018. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. Személyi feltételek:

Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő 
Betöltött álláshelyek száma: 24 
Ténylegesen foglalkoztatottak létszáma: 25 fő  
- 19 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 1 fő karbantartó, 4 fő takarítónő (2 fő takarítónő 
csökkentett munkaképességű dolgozó, 4 órában dolgoznak) 
Minden alkalmazottunk határozatlan idejű statussal rendelkezik. 
Óraadók száma: 2 fő – kémia tantárgy, ének tantárgy 
Áttanítás: Kéthelyről Balatonkeresztúrra – rajz tantárgy 4 óra 

     Böhönyéről Kéthelyre – informatika tantárgy 5 óra 
Szakos ellátottságunk várhatóan 100%-os lesz. Köszönhető ez a három hiányszak (kémia, 
ének, informatika) tankerületi áttanítással, illetve megbízási díjjal történő ellátásának. 
A rendszergazdát az informatikai eszközök karbantartásához és működtetéséhez ugyancsak a 
tankerület biztosítja a hét kijelölt napján, illetve szükség szerint. 
A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye iskolapszichológust, 
logopédust és gyógy testnevelőt bocsát intézményünk rendelkezésére. 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a viselkedészavarral küzdő 
tanulók problémáit az osztályfőnökökkel közösen településünk gyermekvédelmi szakembere 
koordinálja. 

2. Tárgyi feltételek:

Az iskola épülete rendelkezik az oktatás-nevelés megvalósításához szükséges tantermekkel, 
tornateremmel, sportpályákkal, irodákkal, vizesblokkokkal. A tantermek megfelelően 
felszereltek. A bútorzat nagy része új. 
Lehetőség szerint szükség lenne az emeleti tantermek lábazatának lambériázására, hiszen a 
falak meglehetősen rosszak, így festésköltséget tudnánk spórolni. 
Projektorjaink régiek, elavultak. A digitális kompetenciák erősítéséhez szükség lenne ezek 
cseréjére, bővítésére. 
Az iskola épületének fűtésrendszere régi, elavult. A földszinten és az 1. emeleten a 
konvektoros fűtés miatt sok energia pazarlódik el. A folyosókon, az aulában és a mosdókban 
semmiféle fűtés nincs, nagyon kellemetlen és barátságtalan hideg van télen. A szülők 
többször jelezték, hogy fáznak a gyerekek. Szükség lenne a fűtésrendszer sürgős 
korszerűsítésére. 
A probléma megoldására Kéthely Község Önkormányzata július elején pályázatot nyújtott be, 
amely pozitív elbírálás esetén teljes energetikai korszerűsítést jelentene az intézménynek. 
Bízunk a pályázat sikerében. 

3. Várható tanuló, osztály-és csoportlétszámok:

1. osztály:  18 fő 5.a. osztály:  17 fő
5.b. osztály:  19 fő 

2. osztály:  20 fő 6. osztály:    24 fő
3. osztály:  23 fő 7. osztály:     25 fő
4. osztály:  15 fő 8. osztály:     20 fő

Tanulólétszám összesen: 181 fő. 



 
Iskolaotthonos tanulócsoport:  4            1-4. évfolyamon: 76 fő 
Napközis csoport:                    2             5. évfolyamon: 32 fő 
                                                                6-7. évfolyamon: 27 fő 
Tanulószobai csoport:              1            8. évfolyamon: 16 fő 
 
A napközi és a tanulószoba létszáma a májusi, előzetes nyilatkozatok alapján került 
meghatározásra. Az utóbbi évek statisztikája szerint ennél is magasabb létszámokra 
számíthatunk.  
Bejáró tanulók száma: 73 fő (72 somogyszentpáli, 1 balatonújlaki tanuló) 
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 70 fő, ebből 38 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 
Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 9 fő 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulók száma: 54 fő. 
 
A művészeti oktatás várható csoportszámai, létszámai: 
Néptánc tanszak:                7 csoport, 90 fő 
Képzőművészet tanszak:    4 csoport, 46 fő 
A tanszakok csoportjainak létszáma szintén a májusi igényfelmérések alapján alakult ki. A 
gazdaságosabb működés érdekében a képzőművészet tanszakon csoportösszevonásokat 
alkalmazunk. Minden tanuló természetesen az évfolyamának megfelelő, a helyi tantervben 
meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül. 
 
4. Pályázat:  
Intézményünk pályázatírói és fenntartói közreműködéssel pályázatot nyújtott be az EFOP 
3.1.8. „Együtt testvérként” elnevezésű projekt keretében, melynek megvalósulása esetén 
tanulóink egy részének lehetősége nyílik betekinteni a számunkra kijelölt testvériskola 
életébe, programjaiba. Bízunk a pályázat sikerében. 
A TÁMOP 3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat nyomon követése folyik. 
 
5. A tanév a készülő éves munkaterv tükrében: 
 
A tantárgyfelosztás elkészítésénél a teljes szakmai lefedettségre törekszünk. 
Minden pedagógus az oktató-nevelő munkájához szükséges tanmenetei, tervezetei, elemzései 
szerint végzi munkáját. A szakmai munkaközösségek éves munkatervet készítenek, amelyben 
kitűzik a feladataikat. Mindkét tagozaton aktívan működnek. 
Értekezleteinket munkatervünkben rögzítjük, havi rendszerességgel munkaértekezletet 
tartunk.  
Elvégezzük az országos méréseket, teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségeinket. (DIFER 
mérés, Országos kompetenciamérés, Idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés). 
Az érdeklődő szülők számára a tanévben két alkalommal nyílt tanítási napot szervezünk, 
biztosítjuk számukra a szülői értekezleteket, fogadó órákat. 
Igény és szükség szerint családlátogatásokat szervezünk. 
Biztosítjuk tanulóink számára a felkészítést és a részvételt különböző tanulmányi-és 
sportversenyeken. 
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára korrepetálásokat, felzárkóztató- és fejlesztő 
foglalkozásokat szervezünk. 
A tehetséges, plusz ismeretek iránt fogékony tanulóink, a tantárgyfelosztás adta lehetőségek 
keretein belül, szakkörökön, sportköri foglalkozásokon vehetnek részt.  
Osztályszinten – lehetőség szerint - tanulmányi kirándulásokat szervezünk. 



Az integrációs felkészítésben részt vevő HHH-s tanulóink számára negyedéves értékelést 
készítünk, amelynek eredményét a szülőkkel megvitatjuk. 
Októberben egészségnapot, novemberben német nyelvi témahetet tervezünk, melyeknek 
anyagából az aulában kiállítást rendezünk. Májusban tavaszi túrát szervezünk a falu 
környezetében. 
Megtartjuk hagyományos ünnepélyeinket, megemlékezéseinket, rendezvényeinket. 
Nyílt napra hívjuk a leendő elsős tanulókat és szüleiket, hogy mennél alaposabb információik 
legyenek az iskoláról. A szülők részére tájékoztató anyagot is készítünk. 
Május végén megrendezzük a művészeti iskola záróvizsgáját, színvonalas művészeti 
bemutató keretében.  
Partnereinkkel a jövőben is ápolni szeretnénk a kialakult, jól működő kapcsolatokat. 
A Szülői Szervezet iskolánk egyik legaktívabb partnere. Október végén „Tök-partyt”, 
decemberben Mikulás-bulit szervez a gyerekeknek, alkalomhoz illően feldíszíti az iskolát. 
Részt vesz a farsang előkészítésében, a gyereknap megszervezésében, húsvét előtt 
„tavaszváró-bulit” szervez, segíti a DÖK munkáját. Februárban immár hagyományos 
jótékonysági bált szervez, melynek teljes bevételét iskolánk tanulóinak javára fordítja. 
A DÖK tevékenysége példaértékű. Szervezi, illetve közreműködik a rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában, tevékenységével színesíti azokat.  
A Kéthely SE biztosítja fociban tehetséges tanulóink számára a Bozsik-programban való 
részvételt, és készíti őket a futball tornákra, amelyeken a gyerekek nagy kedvvel vesznek 
részt. 
Az egészségügyi szolgáltatóval (iskolaorvos, fogorvos, védőnő) és a szociális szolgáltatóval 
(gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelem) a tanév során folyamatos kapcsolatot szeretnénk 
tartani, a felmerülő problémákat közösen igyekszünk orvosolni. 
Az új tanévben egy kolléga vár minősítésre.  
A fenntartó által meghatározott feladatokat, adatszolgáltatásokat minden alkalommal 
igyekszünk pontosan és időben elvégezni. 

A fent felsoroltak figyelembe vételével biztosítottnak látjuk a feltételeket az új tanév 
elkezdéséhez. 

Kéthely, 2017. augusztus 15. 

Tisztelettel: 
Sümegi Tamásné 
intézményvezető 
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Kéthely Község Önkormányzata 
 8713      Kéthely, Ady E. u. 1. 

Kéthely Község Képviselőtestületének a Kéthelyi Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában működő Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda  
2017 - 2018 tanévben induló csoportok számáról, gyermek és felnőtt 
létszámokról, tervekről. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Az óvodánkban a  felvehető maximális gyermeklétszámot, 2009. augusztusban, az Alapító 
okiratban, a 75 főről, 90 főre módosította a Testület. 

2016 – 2017-es nevelési évben a gyermekek létszáma( júl.31. adat) 
Kiscsoport            Kis-Középső csoport      Nagycsoport  
28fő                       25fő                                   24fő    

Statisztikai adat( okt.1.):74fő 
Összesen( júl.31.: 77  fő       

Iskolába beiratkozott gyermekek létszáma: 16fő 
Óvodába beiratkozott gyermekek száma: 19fő 
Elköltözés és egyéb ok miatt távozó gyermekek létszáma: 6fő 

2017-2018-as nevelési évben tervezett létszámok a beiratások alapján: 
Kiscsoport            Középső csoport      Nagycsoport    
24fő                       25fő                            25fő 

Összesen: 74fő 
Az idei nevelési évet három osztott csoporttal: Kiscsoport, Kis-középső csoport és 
Nagycsoporttal indítjuk. 
A csoportokhoz és a gyermeklétszámhoz a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek. 



Személyi feltételek: 
 
7 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 takarító. Az óvodapedagógusok közül 
hárman szülési szabadságon vannak, őket, gyakorlott szakképzett munkatársakkal 
helyettesítjük. 1fő gyakornok óvodapedagógust decembertől áthelyezéssel alkalmazunk, 
határozott időre. 1fő óvodapedagógus szeptemberben jön vissza dolgozni Gyes-ről. 
Az elmúlt tanév nagy részét, 1fő óvodapedagógus hiánnyal dolgoztuk végig, mivel 
kolléganőnk betegszabadságon volt. A helyettesítést munkaidő átszervezéssel oldottuk meg, 
ami nagy megterhelést jelentett az óvodapedagógusok számára, a munkában mindenki 
arányosan kivette részét. 
 
Az idei évben Március 21-én, intézményvezetői ellenőrzés volt. A vezetői önértékelést és a 
tanfelügyelet tapasztalatait a fejlesztési tervekkel együtt a Polgármester Úrnak átadtam.  
Egy kolléganőnknek, aki 2016-ban kérte a minősítő terve való bekerülését, Május 23-án 
megtörtént a vizsgája, amit kitűnő eredménnyel teljesített. Ő 2018-tól Pedagógus II. fokozatba 
kerül. A fiatal gyakornok kolléganőnk, június 6-án vizsgázott kimagasló eredménnyel, Ő 
januártól Pedagógus I fokozatba lép át. Az új fokozatba lépések magasabb béreket is 
eredményeznek, melyet a központi költségvetés finanszíroz. 
2018-as minősítését egy kolléganőnk kérte, aki a törvényi előírásoknak megfelelt, az Oktatási 
Hivatal tájékoztatása szerint szintén bekerült a tervbe. 
2018-tól Óvodapedagógusok4fő Pedagógus I. 2fő Pedagógus II, és 1fő Mesterpedagógus 
besorolású, 1fő szakképzett pedagógiai asszisztens, 1fő érettségizett, 2fő középfokú 
végzettségű dajka, 1fő középfokú takarító dolgozik óvodánkban.  
Terveink között szerepel a középfokú végzettségű dajkák, beiskolázása. 
A pedagógusok továbbképzése folyamatos, a beiskolázási tervek szerint. 
Intézményi tanfelügyeletre 2017. november 23-ára jelölte ki óvodánkat az Oktatási Hivatal. 
 
Minden dolgozó heti munkaideje 40 óra 
Óvodapedagógusok heti kötött munkaideje: 32 óra 
Gyakornok óvodapedagógus heti kötött munkaideje: 26 óra.  
Óvodavezető kötött munkaideje: 10 óra 
Óvodavezető helyettes kötött munkaideje: 24 óra 
Óvodavezető munkavégzés alóli mentesítő napja: Csütörtök (Szakértői, tanfelügyeleti nap) 
 
 
Tárgyi feltételek: 
 
Csoportszobák eddig is családiasak, barátságosak és esztétikusak voltak, a csoportban 
dolgozók egyéni arculatát tükrözték. A nyári szünetben festésre kerültek, a fertőtlenítő 
nagytakarításuk megtörtént. Augusztus végén, az óvodapedagógusok, a dajkákkal,ismét 
átrendezik őket, kuckókat, játszósarkokat, saját arculatot alakítanak ki. Egy csoportszoba és 
öltöző ajtaja, az ételszállító kocsik mázolásra kerültek. 
 
 



Az udvaron található játékok közülbalestvédelmi szempontok alapján, egy csúszdát és a hajót 
el kellett távolítani. Udvari játékaink folyamatos felújításra, cserére szorulnak, de a hajón 
kívül, amit a Szülői Szervezet támogatásával készíttetünk, más játékok vásárlását nem 
tervezzük, ezzel megvárjuk a bölcsődei pályázatot. 
Az iskola felöli kerítés javítása szükséges, folyamatosan ellenőrizni kell az állapotát és 
javítani. Az fociháló sokat segít a kerítés épségének megóvásában, hisz közte már nem lehet 
eljárni.A kisajtó zárásával távol tudjuk tartani a délutáni, esti látogatókat, így az udvar 
tisztaságát és a játékok épségét meg tudjuk óvni. 
 
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok 
rendelkezésére óvodában. Sok képességfejlesztést elősegítő eszközzel rendelkezünk. Torna 
felszereltségünk a Bozsik programban való részvételnek köszönhetően az idén is sok 
eszközzel bővült, amit a tornafoglalkozásokon, sportnapon is tudunk használni. 
Új játék, eszköz vásárlása előtt, mindig szempont, mely terület fejlesztésére van szükség.   
 
Szakkönyvtárunkat évente új könyvvel fejlesztjük, folyóiratot nem rendelünk, inkább szakmai 
kiadványokat helyette. Az internetről sok hasznos anyagokat töltünk le, nagy örömömre, 
egyre több kolléganő eredményesen használja a szakma kiváló képviselőinek megosztott 
anyagait. 
 
Pedagógiai munka: 
 
Óvodánkban a kötelezően megtartott foglalkozásokon kívül több eseményt is terveztünk, amit 
a pedagógiai munkát segítőkkel, sikeresen megvalósítottunk. (Mellékletben) 
Középső és nagycsoportos gyerekeknek bérletük volt a Keszthelyi színházba, ahol 4 előadást 
nézhettek meg. Óvodánkba is hívtunk meg előadókat, hogy a kicsik se maradjanak ki a 
színház élményéből. Mikulásra a pedagógusok készültek mesejáték dramatizálásával. 
Szülő- gyermek közös programját fontosnak tartjuk, ezért ennek megszervezésére is hangsúlyt 
fektetünk. 
A következő nevelési évben is hasonló programokat tervezünk, egy-két újjal kiegészítve. 
 
A fejlesztő foglalkozásokat szükség szerint beépítjük az óvodai élet megszervezésének elvei 
közé, egyéni fejlesztéseket az óvodapedagógusok tartanak, erről folyamatos terveket 
készítenek. Továbbra is kértük a Logopédus, Gyógypedagógus, Gyógy testnevelő óvodában 
történő kijárását Marcaliból, a Szakértői vélemények szerinti fejlesztés megvalósítására. 
Az idei nevelési évben is megvalósultak a már hagyománnyá vált tehetséggondozó 
foglalkozások. 

• népzene-néptánc  
• kézműves foglalkozás  

A gyerekek körében nagyon népszerűek, a foglalkozásokata délután folyamán 
munkaidejükben tartják az óvodapedagógusok. A bemutatók, fellépések, kiállítások szépsége, 
sokszínűsége a tartalmas munkánkat igazolja. 



A középső-és nagycsoportos fiúk által közkedvelt OTP Bank Bozsik-programjához, amit 
MLSZ-el, együttműködési megállapodás keretében, külső szakember oktat, az 2016/2017-es 
tanévben is csatlakoztunk. 
Célunk, hogy az eddigi foglalkozásaink mellé, idei tanévben az ovi erobikot is folytassuk, 
amit az elmúlt nevelési évben szakember hiánya miatt nem tudtunk indítani. 

Jó kapcsolatot alakítottunk és tartunk fenn a védőnővel, gyermekjóléti szolgálat 
munkatársaival, akiknek a segítségére az idei évben is nagy szükségünk volt. Folyamatos a 
kapcsolatunk a könyvtárossal, Műv. ház. vezetővel, iskolával, orvossal és a fogorvossal.   
Egy – egy alkalommal, rendezvénnyel kapcsolatban a falunkban működő civil 
szervezetekre, egyesületekre, egyházra is számíthatunk, és amiben tudunk mi is szívesen 
segítünk nekik. 

A faluban több magánszemély is támogatja óvodánkat, játékeszközök, ruhaneműk, 
gyümölcsök adományozásával. Ezek mellett jelentős támogatásban részesültünk a TESCO-
tól: játékokat, sporteszközöket kaptunk, a Máltai Szeretetszolgálat: ruhaneműt, élelmiszert 
adományozott, és a Hubertus BT, aki már hosszú ideje a nagycsoportosok Budapesti 
kirándulására ajánlja fel bérelt buszát.  

A jó kapcsolat kialakítására, fenntartására folyamatosan törekszünk a szülőkkel, szülői 
szervezet képviselőivel és minden partnerünkkel. 

Köszönjük Polgármester Úrnak, a Képviselőtestület tagjainak a 2016 - 2017-ben 
Óvodánknak és Szülői Szervezetének nyújtott támogatását, kérem a következő nevelési 
évben is segítő együttműködésüket! 

Nevelőtestületi évzáró és évnyitó értekezletünk 2017. 08.30-án, 17órakor tartjuk az 
óvodában. 

Továbbra is célunk befogadó óvodai légkörben biztosítani a gyermek életkori 
sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben a gyermeket 
megbecsülés, bizalom, szeretető környezet veszi körül.  

A 2017 - 2018-es nevelési évet megfelelő személyi, és tárgyi feltételekkel tudjuk indítani.  
 
 
              Tisztelettel: Szűcs Judit Magdolna 
 Kéthely, 2017.08.22.                                                                    óvodavezető 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Melléklet 

Óvodánk eseménynaptára a 2016-2017-es nevelési évben 

 
Szeptember: 

• Új kisgyermekek beszoktatása, régi óvodások visszaszoktatása 

• Szülői nyilatkozatok, nyomtatványok kitöltése 

• Szeptember 09-től indul a Bozsik Foci program 

• Szülői értekezlet csoportonként:  

Nagycsoport 13-án (kedd) 1700 

Kis-Középső csoport 14-én (szerda) 1700 

Kiscsoport 15-én (csütörtök) 1700 

• Szeptember 14. (szerda):Szüret a Kristinus Borászatnál a 

nagycsoportosokkal 

• Szeptember 15.-től (csütörtök) indulnak a foglalkozások a 

nagycsoportban 

• Szeptember 20. (kedd) 1600:SZ. SZ. gyűlés az óvodában 

• Séták, szervezett megfigyelések során őszi kincsek gyűjtése Kis-

Középső és Nagycsoportosokkal 

• Helyi néprajzi gyűjtemény megtekintése a Nagycsoportosokkal 

• Szeptember 23. (péntek),(időjárás függő): Szüret az óvodában: 

szőlődarálás és préselés, mustkóstolás, sütése a kemencébe, 

alkalomhoz illő dekorációk készítése csoportban és szabadban, 



felnőttek hagyományőrző beöltözése, versenyjátékok, vetélkedő 

játékok az őszi gyümölcsök felhasználásával, őszi termésekből 

képek, figurák készítése a gyermekekkel. 

A programok délelőtt folyamán zajlanak a Szülői Szervezet 

segítségével. 

• Tehetséggondozó foglalkozásokra a jelentkezési határidő 

szeptember 30., óvónői javaslat alapján. 

 
 
 
Október: 

• Fejlettségmérő lapok folyamatos vezetése a kiscsoportban 

• Október első hetében tűzriadó próba az óvodában 

• Október 01.-től (csütörtök) indulnak a foglalkozások a középső 

csoportban 

• Október 05-től indulnak a fejlesztő foglalkozások: 

 hétfő:  fejlesztő pedagógus 8:00-tól 

             logopédus 7:45-től 

 szerda: gyógytestnevelés 8:00-tól 

             logopédus 8:00-tól 

• Október 10.-től (hétfő) indul a tehetséggondozás középsősök és  

nagycsoportosok részére hétfőtől csütörtökig 1600 - 1630 

                                           Kézműves:  1. Nagycsoport: Marika óvó néni (hétfő) 

                     2. Középső csoport: Juti óvó néni (kedd) 

Erobik:Jucus óvó néni (szerda) 

       Néptánc:Kriszti óvó néni (csütörtök) 

       Foci: András Csaba bácsi (péntek) 1530-1630 



• Október 17-től készülődés a nemzeti ünnepünkre, különös 

tekintettel a nagycsoportosok 

• Október 25. (kedd) Apák-papák napja az óvodában, 

 csoportszintű műsorokkal: Nagycsoportban 1600 

                                            Kis-Középső csoportban 1630 

                                            Kiscsoportban 1700 

• Vadgesztenyegyűjtés, őszi levélsöprés és gereblyézés a 

gyermekekkel 

November: 
 November 07-től indulnak a kezdeményezések a kiscsoportban 

 Őszi levelek gyűjtése, préselés, udvarrendezés a gyerekekkel 

 November hónapban: Tűzriadó-próba az óvodában 

 Báli előkészületek, támogatását előzetesen felmérjük. 

 Színház: középső- és nagycsoportosok bérletes színházlátogatása Keszthelyre 

   November 22. (kedd) 1000 Bambi bérlet 

Grimm testvérek műve alapján: BÉKAHERCEG 

   Zenés mesejáték – Budapesti Pódium Színház 

Középső- és nagycsoportos gyerekek 0830-ra érkezzenek meg, indulás 0915.

    A színházi előadás úti költségét az óvoda 

fizeti. 

 November 22.-23. (kedd, szerda): Fényképezkedés az óvodában 

   nov. 22. (kedd)800: Testvérrel, szülőkkel és 

kiscsoportosok 

   nov. 23. (szerda)800: Középső és nagycsoportosok 

 A hónap második felében már a Mikulást várjuk; csoportok díszítése;  

versek, dalok tanulása, gyakorlása. 

December: 
 Adventi ünnepkör kezdete 

 Készülődés a karácsonyi vásárra, a nagycsoportos szülőkkel, gyerekekkel, 

dolgozókkal vásári portékák készítése 

 Ünnepi hangulat teremtése az óvodában, csoportszobában, valamint az 

udvari fenyőfák feldíszítése, díszek készítése 



 December 03.(szombat): Óvodai Szülői Bál a Kéthelyi Széchenyi István 

Általános            Iskola tornatermében 

   Zene: Gazda Tamás 

 December 05. (hétfő este): „Házhoz megy a Mikulás!” 

 December 06. (kedd): Mikulás-várás, köszöntés, óvónők mesejátéka 

 December 13. (kedd): Luca – búza ültetése 

 December 13. (kedd): Mézeskalács – sütés az óvodában 1530 

 December 16. (péntek): Falukarácsony: nagycsoport műsora a Művelődési 

házbanés      karácsonyi vásár 

 December 17. (szombat): A falu Adventi koszorúján a 4. gyertya meggyújtása 

óvodások        műsorával 

 December 21. (szerda délelőtt): Karácsonyi ünnepség az óvodában, 

nagycsoport műsora 

 Téli örömök az udvaron: hógolyózás, hóemberépítés, szánkózás. 
 

Két ünnep között az óvoda zárva tart! 

Nyitás: 2017. január 02. (hétfő 

 

Január: 

 Videó-felvétel készítése a kiscsoportban. /Nyílt nap helyett/ 

A felvétel csak a Szülői értekezleten tekinthető meg. 

 Nyílt nap: Január 23. (hétfő) 0930Kis-középső csoport 

Január 25. (szerda) 0930 Nagycsoport 

 Szülői értekezlet: Január 23. (hétfő) 1700 Kis-középső csoport 

Január 25. (szerda) 1700 Nagycsoport 

Január 26. (csütörtök) 1700 Kiscsoport 

 Január 24. (kedd) 1000: Színház: A futrinka utca lakói 

budapesti Fogi Gyermekszínház, zenés mesejáték 

Középső és nagycsoportos gyerekek 830-ig érkezzenek meg. Útiköltség: 

800Ft/ gyerek 

 Csoportok, öltözők, folyosó, óvoda díszítése Farsangra. 

 Téli örömök az udvaron: hógolyózás, szánkózás, hó festés, 

csoportonkénti hóemberépítő-verseny. 

Február: 



 Ovis elő farsang: Február03. (péntek) délelőtt 

Óvónők mesejátéka a gyermekeknek. 

Vidám, interaktív játékok, üdítő a gyerekeknek és 

fánk sütés a dadus nénikkel. 

 Farsang hetén (02.06.-02.10.) minden délelőtt próbálni megyünk. 

 Február 11. (szombat) 0930: Farsang a Művelődési házban: 

     Büfé, Tombola, Zene, Tánc, Meglepetés előadó. 

 Február 21. (kedd) 1000: Színház: Lúdas Matyi 

zalaegerszegi Griff Bábszínház, mesejáték 

Középső és nagycsoportos gyerekek 830-ig érkezzenek meg.Útiköltség: 

800Ft/ gyerek 

 Február 28. (kedd): Kiszebáb égetés 

A Kiszebábot a kézműves szakkörös gyerekek készítik. 

 Téli örömök az udvaron: hógolyózás, szánkózás, hó festés, 

csoportonkénti hóemberépítő-verseny. 

 

Március 

• Játék és séta a szabadban, rövidebb kirándulások a faluban. 

• Csoportonként készülődés Nemzeti ünnepünkre, zászlók, kokárdák, csákók stb. 

• Márcis 15. Nagycsoportosok szereplése a Műv. házban, koszorúzás 

• Március 22. A víz világnapja megünneplése a héten, csoportszinten, közösen. 

• Március 24. (péntek) Csatlakozás az „Énekelj a Földért” Bagdi Bella Mozgalomhoz. 

                                   Közös ének, gyertyagyújtás. 

 

Április: 

• Beszélgetés a Húsvétról, népszokásokról, hagyományokról, locsolóversek tanulása, 

Nyuszi várás, nyuszi fészek készítése 

• Április 5. (szerda) 1530-1700: Tojásfestés az óvodában (tornaterem) 

Szülő – gyermek közös program 

• Április 8. (szombat): Alapítványi RetroDisco 



• Április 10. (hétfő): Nyuszi várás 

Falu tojásfájának díszítése az óvodában készült tojásokkal 

• Április 17-21.: Föld napja (Április 22.) 

 Különböző programok csoportszinten 

 Kirándulások a szabadba 

• Április 24. (hétfő)1030: Dékány Ágnes bábművész: Tudóka és Harisnyafej 

Föld napja alkalmából környezetvédelmi bábműsor a gyerekeknek, a műsor 35.000Ft-

os költségét a Játék - Világ Közalapítvány fizeti 

• Április 26. (szerda) 800-tól: Fényképezkedés, csoportkép készítés 

• Április 24.- 28. héten (időjárásfüggő): Borjúnézés Imre majorban. 

                                                              A program minden gyermek számára ingyenes 

• .Készülődés Anyák napjára 

 

Május: 

• Május 5. (péntek):   Anyák napja 1600 nagycsoport 

                                                       1630 középső csoport 

    1700 kiscsoport 

• Május 9. (kedd) 1700: Nagycsoportos szülői értekezlet 

• Május 12. (péntek): Budapesti kirándulás a nagycsoporttal 

Ezen a napon az óvoda zárva tart! 

• A fenntartó által meghatározott időpontban óvodai beíratás 

• Folyamatos készülés, a ballagásra, évzáróra 

• Május 28.( vasárnap) Nagycsoportosokkal megemlékezés a Hősök emléknapja 

alkalmából, koszorúzás 

Június: 

• Június 2. (péntek): Gyereknap (délelőtt),  Sportnap (délután) 

• Június 4. (vasárnap) Nagycsoportosok műsora a Trianoni emlékműnél, koszorúzás 

• Június 9.( péntek) Középső csoportosok műsora pedagógus napján. 

• Június 10. (szombat) 900: Évzáró, Ballagás, közös műsor,fényképek az óvoda                     

 életéről, kiállítás a kézműves alkotásokból. 



• Június 17. Szombat Falunapi rendezvényen a nagycsoportosok és a  néptáncosok    

szereplése, fényképek az óvoda életéről, kiállítás a kézműves alkotásokból. 

Augusztus  7 - 25 - ig az óvoda nyári nagytakarítás miatt zárva tart! 

 


