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Előkészítette:

Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető

Véleményező:

Oktatási, Művelődési Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

Döntéshozatal:

egyszerű többség

Tárgyalás módja:

nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!
A köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek módosítása, az intézmény életében
bekövetkező szervezetei, személyi változások indokolták a Pedagógiai Programjának
felülvizsgálatát, módosítását.
A Május 1 úti Tagóvoda megszűnésével, az ott dolgozó pedagógusok csatlakozni kívántak a
„Játékvár - Vár a játék” helyi óvodai nevelési gyakorlathoz, így a „Óvodai nevelés a
művészetek eszközeivel” helyi óvodai nevelési gyakorlat alkalmazása megszűnt. A megszűnő
nevelési gyakorlat egyes részeit óvodapedagógusi javaslatra, beépítjük a „Játékvár - Vár a
játék” programba.
A Pedagógiai Programban megfogalmazott „Jó gyakorlatokat” az intézményi specifikumokat
figyelembe véve átdolgoztuk és beépítettük az éves tervezésünkbe, így rugalmasan, a
korcsoporthoz és a gyermekek életkori, valamint egyéni sajátosságait szem előtt tartva tudjuk
alkalmazni.
A Pedagógiai Program módosítása nem jár többlet költségvetési támogatással.
A módosítási jegyzék oldalszám szerint tartalmazza a változtatások helyét.
MÓDOSÍTÁSI JEGYZÉK
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja 2019.
4. old.

Az Intézmény adataiban az intézményvezető, intézményvezető-helyettes
változások bevezetése, Alapító Okirat számának javítása.

5. old.

Bevezetőből kikerült a Május 1 úti Óvoda.

6. old.

Átdolgozás indokának megváltoztatása.

7. old.

Óvodáink bemutatásából, Helyzetelemzésből kikerült a Május 1 úti Óvoda,
Munkácsy úti Óvoda csoportbővítése bekerült.

8. old.

Nevelési gyakorlatok közül kikerült az „Óvodai Nevelés a művészetek
eszközeivel" helyi óvodai nevelési gyakorlat bemutatása.

10. old.

„Óvodáink tárgyi
bekezdésben.

11. old.

„Óvodáink nevelési gyakorlataihoz rendelt speciális eszközrendszere”részből
kikerült a Május 1 úti Óvoda.

17. old.

„A tagóvodák nevelési gyakorlata” felirat és az óvodák külön felsorolása
megszűnt.

19. old.

Egészségügyi szokások alakítása kiegészült a folyamatábrák használatával.

23. old.

Lehetőségként bekerült a „Megérkeztem!” tábla használata.

feltételei”

rész
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módosult,

aktualizálódott

az

első

38. old.

Kikerült a „KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA ZÖLD
ÓVODA PROGRAMOKKAL” jó gyakorlata és az intézményre kidolgozott
tartalmi elemeinek egy része beépült az éves tervezésünkbe.

43. old.

Kikerült az „OTTHONUNK A FÖLD” című projekt feldolgozása
rész és az intézményre kidolgozott tartalmi elemeinek egy része beépült az
éves tervezésünkbe.

60. old.

Munka jellegű tevékenységekben megjelenik a folyamatábrák használata.

63. old.

Kikerült a Kompetencia alapú programcsomagban szereplő jó gyakorlatok
felsorolása és az intézményre kidolgozott tartalmi elemei beépültek az éves
tervezésünkbe.

65-109.old.

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” helyi óvodai nevelési gyakorlat
részletes leírása kikerült.

65. old.

Ünnepeink közé bekerült a „Mihály nap”.

69. old.

Kikerült az „Ovi-Suli együttműködés …” jó gyakorlat említése. (az
intézményre kidolgozott tartalmi elemeinek egy része beépült az éves
tervezésünkbe – Fecske –tábor)

71. old.

A „rugalmas beiskolázás” rész kikerül a köznevelési törvény változása miatt.

72. old.

Bekerült egy rövid utalás a Köznevelési törvény változásáról.

83. old.

A Pedagógiai Program minőségfejlesztési munkái fejezet aktuális kiegészítése
2019.09.01-es adatokkal.

85. old.

Legitimációs záradék aktualizálásra került.

A módosított Pedagógiai Program 2019. október 01-től lép hatályba.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítását a Játékvár Óvoda és
Bölcsőde Nevelőtestülete 18 igen szavazattal elfogadta, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Szülői
Munkaközössége és a Szakmai Munkaközösségek pedig egyetértését nyilvánította a 2019. 08.
22-ei nevelőtestületi ülésen.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Martfű, 2019. szeptember 10.
Dr. Papp Antal
polgármester
Készítette: Turnyánszkiné Enyedi Andrea
intézményvezető
Látta: Szász Éva
jegyző
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Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(IX..) határozata
a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Játékvár Óvoda és
Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozó előterjesztést, melyet a határozat
melléklete szerint jóváhagyólag elfogad.
Erről értesülnek:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok
2. Valamennyi Képviselő helyben
3. Játékvár Óvoda és Bölcsőde vezetője Helyben
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