Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1.
OM azonosító: 036824
Telefon: 06 20 338-9737; web: www.almadiovoda.hu;
email: almadiovoda@gmail.com
A 2022. / 2023. nevelési évre vonatkozóan tájékoztatni kívánjuk Önöket a „Magocskák Alapítvánnyal”
közösen az alábbi fontos eseményekről, időpontokról. Ahol az időpont még nem egyeztetett időben jelezni
fogjuk azt Intézményünk honlapján (www.almadiovoda.hu),személyesen, a levelező listán, vagy a faliújságokon. Kérjük óvodai szülői levelező listánkra szíveskedjenek honlapunkon keresztül feliratkozni.
A járványhelyzet miatt a programjaink megvalósulása változhat.
Együttműködésüket köszönjük!
1.

Szülői értekezletek a csoportokban a már óvodába járó gyermekek szülei részére:
Időpont:

2.

Szülői Szervezet választott képviselőinek megbeszélése: (Javaslat szerint egyéb időpontban.)
Időpont:

3.

2022.09.14. szerda
2022.11.09. szerda
2023.02.15. szerda
2023.05.17. szerda

16,30 óra
16,30 óra
16,30 óra
16,30 óra

Étkezési térítési díjat előre kell befizetni a számlán található előírt határidő betartásával átutalással. A fizetendő összegről a számlát (befizetési határidő) a szülők a MenzaPure rendszeren
érik el, valamint a rendszer által generált e-mailben értesülhetnek róla.
Az Élelmezési eljárásrend alapján (amelyet Önök aláírásukkal igazoltak, hogy ismerik tartalmát) kérjük az ebéddel kapcsolatos bejelentési kötelezettségüket folyamatosan betartani.
(faliújságokon, valamint Honlapunkon is megtalálható)
Helyszín:

4.

2022. 09. hónapban minden csoportban
2022. 11. hónapban: a tanköteles gyermekek szülei részére
2023. 03. hónapban minden csoportban
A beszélgetéseket követően „közös játék” a szülőkkel

Óvoda

„Első beszélgetés” az óvodába folyamatosan érkező gyerekek szüleivel:
Időpont:

óvodába járást megelőzően az óvodapedagógusokkal
Előre megbeszélt időpontban.

Befogadási periódus: a 3. életévét betöltött gyermekeket (egészségügyi nyilatkozattal) és Önöket
szeretettel várjuk az Óvodánkba!
Ne feledjék! Amennyiben gyermekük beteg lesz, óvodába ismételten
csak orvosi igazolással fogadjuk a saját, és csoporttársai érdekében.
Időpont:
5.

a befogadás folyamatos, az óvónőkkel előre egyeztetett időpontban.

Fogadóóra a csoport óvodapedagógusaival:
(a rendszeres napi, illetve alkalmi kapcsolattartáson túl)
Időpont:
- a csoport faliújságon kiírt időpontokban, havi rendszerességgel
- befogadási periódus lezárásakor;
- a folyamatos közös nevelés érdekében (fél évente) rendszeresen;
- iskolaérettség közös megfogalmazásakor.

Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
2022-2023. nevelési év programterve
A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel való rendszeres kapcsolattartás
Logopédiai szűrések, foglalkozások indulása a gyerekek körében.
A Szülők beleegyező nyilatkozatával végzik el a gyógypedagógiai szűréseket, vizsgálatokat.
Amennyiben gyermekének fejlesztésre van szüksége, a szakemberekkel folyamatos kapcsolatot kell
tartania gyermeke fejlődése érdekében.
Amennyiben az óvoda úgy ítéli meg, hogy a gyermek vizsgálatát szükségesnek tartja, a lehetőséggel
élnie kell a szülőnek.

6.

Tel.: 06 20/543 5589; e-mail: tanacsado@nevelesi-almadi.sulinet.hu
Időpont:

szeptember elejétől folyamatosan

Ovis Hittan foglakozások
Katolikus hittan:

7.

Református hittan:

kedd: 15:30 – 16:00
hétfő: 15:00 – 15:30 Balatonalmádi-Balatonfűzfői
Társegyházközség
csütörtök: 14:45 – 15:15 Vörösberényi Egyházközösség

Védőnők látogatásai, jelenlétük az óvodában

8.

Időpont:

havi rendszerességgel az óvodában
Fogadóóra a gyermekorvosi rendelőkben.
I. sz. védőnői körzet: Janositz Erika
II. sz. védőnői körzet: Eignerné P. Zsuzsi

kedd 8.00 – 10.00.- ig
kedd 10.30 -12.30.- ig

Gyermekorvos, óvodát ellátó orvos:
Felhívjuk figyelmüket, hogy beteg gyermek nem látogathatja az óvodát, valamint a betegséget
követően az orvosi igazolást a hiányzás első napjától kérjük!

9.

I.
sz. gyermekorvosi körzet:
II. sz. gyermekorvosi körzet:
10.

2022.09.-től folyamatos értesítéssel a honlapon, levelező listán (listára
kérjük jelentkezésüket az információ áramlás érdekében)

„Nyitott ajtó” betekintés a csoport életébe, saját gyermek megfigyelése
Időpont:

13.

folyamatosan csoportonként, évente 1x

„Magocskák Alapítvány” (Óvodánk Alapítványa) és a Szülői közösség által szervezett
pontosítás alatt levő programok
Időpont:

12.

06 88/599-916
06 70/773-7278

Látogatás a Fogorvosi rendelőbe
Időpont:

11.

Dr. Szántai Dóra Katalin
Dr. Győri Blanka

az óvónőkkel előzetesen egyeztetett időpontban, alkalmanként 60 perc
a betekintés + a megbeszélés

Kirándulás, látogatás, séta valamint heti mozgásos nap :
Csoportonként, ill. esetenként főként a nagyobbakkal
Időpont:

2022. 09. – től heti rendszerességgel 1-1 nap
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Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
2022-2023. nevelési év programterve
14.

Látogatások csoportonként:
Időpont:

15.

program és lehetőség szerint alkalmanként

Születésnapok folyamatos megünneplése:
Időpont:

16.

folyamatosan a csoportokban

Néptánc az óvodában – Magocskák Alapítvány és a Balatonalmádi Néptáncműhely jóvoltából
folyamatosan a csoportokban heti rendszerességgel

Időpont:
17.

Tehetségműhelyek – zenei és mozgásos (kiválasztott nagycsoportosok részére)
Időpont:

18.

2022. szeptembertől folyamatosan heti rendszerességgel

Sulizsák – használt ruhagyűjtés a Magocskák Alapítvány segítségével
Időpont:

19.

a meghirdetett időpontban

Ovizsaru, Biztonságos Óvoda program
Időpont:

20.

szeptembertől folyamatosan a csoportokban

Autómentes világnap alkalmából Családi délután a „Magocskák Alapítvány” közreműködésével
Időpont:

21.

2022. szeptember 22. csütörtök 17:00

Tűz riadó gyakorlása a gyerekekkel
Időpont:

22.

október, november

Bábszínházi előadások
Időpont:

23.

egyeztetés alatt 2022/23. évad

Magyar népmese napjának és a zene világnapjának megünneplése. A felnőttek közös műsora
Időpont:

24.

2022. szeptember 30. péntek

Állatkerti kirándulás Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatásával
Időpont: szervezés alatt

25.

Úszásoktatás a Fűzfői uszodában (10 vagy 16 alkalom) Balatonalmádi Város Sportcélú támogatásával a tanköteles gyermekek részére – igényfelmérés a csoportokban
Időpont:

26.

2022. október, november hónapban

Egészség nap az Óvodában
Időpont:

2022. október 10-15.
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27.

Október 23.- a az óvodásokkal. Séta Városunk Emlékhelyeihez.
Időpont:

28.

Szakmai nap
Nevelőtestületi megbeszélés (szombati munkanap)
Időpont:

29.

2022. november 11. péntek

Tanköteleskorú gyermekek fogadóórán, közösen a szülőkkel
Időpont:

32.

2022. november 2., 3., 4. (szerda, csütörtök, péntek)

Márton napi sokadalom a „Magocskák Alapítvány” szervezésében
Családi délután és lámpás felvonulás (Helyszín: Pannónia KKK)
Időpont:

31.

2022. október 15. szombat

Ügyeleti nyitva tartás (iskolai őszi szünetben)
Időpont:

30.

2022. október 21. péntek

2022. november hónap

Hulladékcsökkentési hét
Időpont: 2022. november 14-18.

33.

A ”Magocskák” Alapítvány szervezésében készülődés az adventi vásárra csoportonként, szülők
aktív részvételével
Időpont:

34.

Ünnepvárás – Adventi készülődés a gyerekekkel Óvodában
Időpont:

35.

2022. november 21. - től.

Angyalbatyu – csatlakozás a katolikus karitász ajándékgyűjtő akciójához, a nehéz sorsú
gyermekek részére
Időpont:

36.

2022. november 15 – 25.

2022. november, december

Aprót az aprókért adventi adománygyűjtő vásár a Piacon (Alapítvány szervezésében szülők
részvételével)
Időpont: 2022. november 26. szombat
2022. december 03. szombat

37.

Mikulás érkezése:
Időpont:

2022. december 06. kedd

4

Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde
2022-2023. nevelési év programterve
38.

Kiskarácsony „Magocskák Alapítvány” meghitt hangulatú családi ünnepváró programja és
jótékonysági süteményvására (helyszín:PKKK)
Időpont:

39.

2022. december 10. szombat

Ünnepvárás a Templomban közös gyertyagyújtás
Időpont:

40.

2022. december hó

Első gyertyagyújtás közösen a családdal, csoportonként
Időpont:

41.

2022. december hó csoportban egyeztetve

Munkatársi nap – Nevelés nélküli munkanap (iskolai téli szünetben)
Időpont:

42.

2022. december 22. csütörtök

Téli zárás (előreláthatóan, az előző évek tapasztalatai alapján, iskolai téli szünetben)
Időpont:

43.

2022. december 23. - 2023. január 02.

Iskolaérettségi vizsgálatok szervezése az Oktatási Hivatal felé (törvényi meghatározás alapján)
Beadási időpont: 2023. január 01-18. között

44.

Szülői megbeszélés keretében az Iskolák bemutatkozása
Időpont:
Téma:

45.

2023. január 23. 16.30 óra hétfő

Almádi iskoláinak rövid bemutatkozása.
Várható Iskolaváró programjaik ismertetése

Farsang a gyerekeknek: egész héten tartó vigadalom az Óvodában

.
Időpont:
46.

„Magocskák Farsang” Alapítvány szervezésében a Pannóniában szülőkkel közös mulatság
Időpont:

47.

2023. február 15.

Esélyegyenlőség hete – kapcsolódás a Magyar Parasport Naphoz
Időpont:

49.

2023. február 11. szombat

Nyári zárás pontos időpontjának bejelentése
Időpont:

48.

2023. február 06. hétfő

2023. február 22.

Ismerkedés a hangszerekkel a Zeneiskolában (régi ovisokat látogatjuk meg)
Időpont:

2023. március hó
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50.

Március 15.- e ünneplése közös séta a parkba a szoborhoz, rövid megemlékezés
Időpont:

51.

Közös beszélgetés az óvodáról, óvodásokról a leendő szülőkkel
Időpont:
Helyszín:

52.

2023. március 22. szerda

Ünnepvárás – Húsvéti készülődés
Időpont:

54.

2023. március hó
Baba - Mama klubok

Víz világnapja
Időpont:

53.

2023. március 14. kedd

2023. március vége, április eleje

Szakmai nap
Nevelés nélküli munkanap (iskolai tavaszi szünetben)
Időpont:

55.

Ügyeleti nyitva tartás (iskolai tavaszi szünet)
Időpont:

56.

2023. április 21 péntek

„Magocskák Alapítvány” Szülői jótékonysági bálja
Időpont:

61.

2023.04., 05. hó (A Fenntartó határozza meg az időpontot)

Föld napja – játékos vetélkedő, rajzkiállítás
Időpont:

60.

2023.04. hó

Óvodai beíratás, előjegyzés
Időpont:

59.

2023.04. hó eleje

Belátogatás a csoportokba előre egyeztetett időpontban:
Időpont:

58.

2023. április 11. kedd

A leendő ovisok szüleit várjuk az óvodában beszélgetésre
Időpont:

57.

2023. április 06. csütörtök

2023. április 22 szombat

Látogatás a „Erdei iskola” az iskolába menő gyerekekkel Alapítványunk
támogatásával
Időpont:

2023. április hó
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62.

Ünnepvárás – Anyák napi készülődés
Időpont:

63.

Madarak és Fák napja alkalmából kirándulás
Időpont:

64.

2023. május közepe

A tanítók látogatása az óvodában. Előzetes ismerkedés a leendő iskolásokkal
Időpont:

67.

2023. május hónapban

Iskolalátogatás az iskolába induló gyerekekkel a beíratást követően.
Időpont:

66.

2023. május 10. szerda

Nyári ügyeleti nyitva tartást igénylők felmérése
Időpont:

65.

2023. április 17.– től

2023. május, június

Kihívás napja – játék, sportversenyek, közös mozgás, OVI OLIMPIA
Időpont:

2023. május 19. péntek

Gyermeknap játékokkal, programokkal – Szülők aktív részvételével
(Magocskák Alapítvány támogatásával)

68.

Időpont:
69.

Iskolába menő gyerekek búcsúztatása, búcsúzása
Időpont:

70.

2023. június 19.-tól hétfő

Szülői megbeszélés a leendő óvodások szülei részére
Időpont:

74.

2023. június 16. péntek

Nyári összevont ügyeleti nyitva tartás
Időpont:

73.

2023. június 02. péntek

Munkatársi értekezlet - Nevelés nélküli munkanap
Időpont:

72.

2023. május vége, június első 2 hetében

Nemzeti összetartozás napja, az óvodában, közös játék
Időpont:

71.

2023. május 26. (péntek)

2023. június 20. kedd

16.00 óra

Nyári zárás tervezett időpontja (Fenntartó döntése alapján módosulhat)
Időpont:

2023.08.07.-2022.08.28.
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75.

Nevelés nélküli munkanapok:
2022.10.15. szombat (szombati munkanap)
2022.12.22. csütörtök (téli szünetben)
2023.04.06. csütörtök (tavaszi szünetben)
2023.06.16. péntek (nyári szünetben)
2023.08.28. hétfő (nyári szünetben)

76.

Fogadóórák a csoportokban (a mindennapos, illetve alkalmankénti beszélgetéseken túl)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

77.

MÓKUS
SÜNI
LEPKE
KATICA
HÉTSZÍNVIRÁG
NAPRAFORGÓ
GESZTENYE
CINKE
HÓVIRÁG
MARGARÉTA

csoport
csoport
csoport
csoport
csoport
csoport
csoport
csoport
csoport
csoport

Minden hónap 1. szerda
2. szerda
3. szerda
4. szerda
1. szerda
1. csütörtök
2. csütörtök
3. csütörtök
2. szerda
4. csütörtök

Gyermekvédelmi felelősök
Székely Judit

Minden hónap 1 kedd
13.00 – 14.00

Ábrahámné Kovács Katalin Minden hónap 1 kedd
13.00 – 14.00
78.

Szülői Szervezet vezetője:
Cittel Júlia elnök

79.

Magocskák Alapítványunk elnöke:
Bors-Földi Kata

Az Óvodák Helyi Nevelési Programja, Házirendje, (melyet Önök a beiratkozáskor kézhez kapnak)
Szervezeti,- és Működési Szabályzata, az óvodapedagógusoktól elolvasásra, tanulmányozásra elkérhető, valamint óvodánk honlapján minden dokumentumunk nyilvánosságra hozott.
Levelező listánkon minden hasznos információt eljuttatunk Önökhöz, amennyiben elérhetőségét megadja.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Élelmezési eljárásrendben történt változások miatt fokozottabban figyeljenek az étkezések pontos ki és bejelentésére.
Adatvédelmi előírások alapján Önök kézhez kapták, kapják, illetve Honlapunkon elolvashatják a törvényes
működésünk alapelveit, illetve Nyilatkozatukkal tudomásul vették, veszik tartalmát.
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Továbbá az óvodakötelezettség miatt történt törvényi változások a mulasztások igazolását is módosították. A faliújságokon, honlapunkon is olvashatják az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinket.
Mindezekkel kapcsolatos kérdéseik, és egyéb gondolataik megvitatására a szülői közösség képviselői, (a
Szülői Szervezet választott képviselői az NkT. Előírásai alapján végzik munkájukat a gyermekek, az intézmény érdekeit szem előtt tartva) az óvoda pedagógusai, segítő szakemberei, a faliújságon meghatározott
időpontokban, valamint előzetes egyeztetéssel megbeszélt időpontokban állnak rendelkezésükre. A Magocskák Alapítvány kuratóriuma támogatja programjainkat is a szülői önkéntes támogatókkal együtt közös céljaink elérése érdekében.

Balatonalmádi, 2022. 09.12.

Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete nevében:
Beckerné Sabján Ottilia Klára
Intézményvezető
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