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SSZZIIVVÁÁRRVVÁÁNNYY ÓÓVVOODDAA

ZZööld ld ÓÓvoda Bvoda Báázisintzisintéézmzméényny



Az intAz intéézmzméényrnyrőőll

�� A DombA Dombóóvváári Szivri Sziváárvrváány ny ÓÓvoda voda éés Bs Böölcslcsőőde de 
ttööbbcbbcééllúú intintéézmzméény, ny, óóvodavoda--bböölcslcsőődede

�� IntIntéézmzméényi szervezet:nyi szervezet: 2 2 óóvodai vodai éés 1 bs 1 böölcslcsőődei dei 
feladatellfeladatellááttáásisi helyhely

Az intAz intéézmzméény adatai:ny adatai:
�� ÓÓvodvodáák:k: 10 10 óóvodai csoport, 260 gyermek, 21 fvodai csoport, 260 gyermek, 21 főő

óóvodapedagvodapedagóógus, 15 fgus, 15 főő nevelnevelőőmunkmunkáát segt segííttőő
alkalmazottalkalmazott

�� BBöölcslcsőőde:de: 5 csoport, 60 gyermek, 12 f5 csoport, 60 gyermek, 12 főő
kisgyermeknevelkisgyermeknevelőő, 2 f, 2 főő takartakarííttóó



A SzivA Sziváárvrváány ny ÓÓvoda jellemzvoda jellemzőő
adataiadatai

�� A tA tööbbcbbcééllúú intintéézmzméény szny széékhelye (a gyakori khelye (a gyakori 
intintéézmzméény ny áátszerveztszervezéés ks köözpontja)zpontja)

�� 6 6 óóvodai csoport, 157 gyermek vodai csoport, 157 gyermek 
�� IntegrIntegráált nevellt neveléést folytatst folytat
�� ÓÓvodapedagvodapedagóógusok (13 fgusok (13 főő) j) jóól felkl felkéészszüültek, ltek, 

innovatinnovatíívak, kreatvak, kreatíívak vak 
�� SzakvizsgSzakvizsgáázott 6 fzott 6 főő
�� MinMinőőssííttéés: Pedags: Pedagóógus II. gus II. –– 7 f7 főő; ; 

MesterpedagMesterpedagóógus gus –– 1 f1 főő
�� NevelNevelőőmunkmunkáát segt segííttőő munkatmunkatáársak: 10 frsak: 10 főő



TTáárgyi feltrgyi feltéételektelek

�� HelyisHelyiséégek:gek: tornatorna--, , éés fejleszts fejlesztőő szoba, uszoda, szoba, uszoda, 
ffőőzzőő konyhakonyha

�� EszkEszkööz, felszerelz, felszereléés:s: jjóól felszerelt udvar,  eszkl felszerelt udvar,  eszkööz z 
ellelláátottstottsáág jg jóó; IKT eszk; IKT eszköözzöök rendelkezk rendelkezéésre sre áállnakllnak

�� FejlesztFejlesztéési forrsi forráás:s: sikeres psikeres páálylyáázatok, alapzatok, alapíítvtváányny



FejlesztFejlesztéési eredmsi eredméényeinknyeink

�� PPáálylyáázatok:zatok: HEFOP 3.1.3; HEFOP 3.1.3/B 2006HEFOP 3.1.3; HEFOP 3.1.3/B 2006--
2009; T2009; TÁÁMOPMOP--3.1.7  20113.1.7  2011--20122012

�� ZZÖÖLD LD ÓÓVODA cVODA cíímm 2009; 2012; 20152009; 2012; 2015
�� ÖÖnnáállllóó kiadvkiadváányny (Var(Varáázstzstüükköör) 2002; 2011r) 2002; 2011
�� OKA pOKA páálylyáázatokzatok--tehetstehetsééggondozggondozóó mműűhelyekhelyek 20102010--

1111
�� JJóó gyakorlatok kidolgozgyakorlatok kidolgozáásasa (3) 2010(3) 2010
�� ElElőőminminőőssíített referencia inttett referencia intéézmzméény cny cíím 2010m 2010
�� MinMinőőssíített referencia inttett referencia intéézmzméény cny cíímm 2015 2015 –– ÖÖKO KO 

óóvodai tervodai terüületenleten
�� ÖÖrröökköös Zs Zööld ld ÓÓvoda cvoda cíímm 20162016
�� ZZööld ld ÓÓvoda Bvoda Báázisintzisintéézmzméény ny 20162016



JJóó gyakorlat:gyakorlat:
ZZÖLD KAPU - Környezetvédelmi 

program



A környezetvédelmi program fő
elemei

�� KKöörnyezetbarrnyezetbaráát t óóvodai kvodai köörnyezetrnyezet
�� KKöörnyezettudatos rnyezettudatos ééletmletmóódd
�� Rendszeres kirRendszeres kiráándulnduláás, terepgyakorlat, korszers, terepgyakorlat, korszerűű, , 

tapasztalatszerztapasztalatszerzéést, sajst, sajáát t éélmlméénynyűű tanultanuláást st 
ttáámogatmogatóó mmóódszerek szdszerek széélesklesköörrűű alkalmazalkalmazáásasa

�� ZZööld jeles napok szld jeles napok szíínes programjaines programjai
�� Rendszeres program a szRendszeres program a szüüllőőkkelkkel
�� EgyEgyüüttmttműűkkööddéés civil szervezetekkel, s civil szervezetekkel, 

intintéézmzméényekkelnyekkel



ZÖLD KAPU - Környezetvédelmi program     
képekben







Projekt faliProjekt faliúújsjsáágg



Folyamatos fejlesztFolyamatos fejlesztééss

�� ÖÖnnáállllóóan kidolgozott Pedagan kidolgozott Pedagóógiai program 1999giai program 1999
�� KKöörnyezetvrnyezetvéédelmi munkacsoportdelmi munkacsoport
�� KonferenciKonferenciáák, szakmai bemutatk, szakmai bemutatóók, belsk, belsőő

tovtováábbkbbkéépzpzéési rendszer, munkacsoportoksi rendszer, munkacsoportok



BelsBelsőő
tovtováábbkbbkéépzpzéés,munkacsoports,munkacsoport



Szakmai nap, hospitSzakmai nap, hospitáállááss



Kapcsolat, egyKapcsolat, együüttmttműűkkööddéés s 
fejlesztfejlesztéésese

�� ÓÓvodvodáákkal valkkal valóó kapcsolat fenntartkapcsolat fenntartáása, szsa, szééleslesííttéése se 
(T(Téérsrséégi gi óóvodavezetvodavezetőői munkacsoport 2005 i munkacsoport 2005 óóta)ta)

�� Szakmai nySzakmai nyíílt nap, konferencia szervezlt nap, konferencia szervezéése se 
�� A vA vááros ros ÖÖKO iskolKO iskolááival, civil szervezeteivel ival, civil szervezeteivel 

rendszeres az egyrendszeres az együüttmttműűkkööddééssüünk (nk (ÖÖKO jKO jáátsztszóóhhááz, z, 
hagyomhagyomáánynyőőrzrzőő csoportok, MME csoportok, MME –– erdei erdei óóvodai vodai 
program, Mprogram, Múúzeum, zeum, ÖÖKO KO -- DombDombóó Kft,Kft,-- kupak, kupak, 
elem gyelem gyűűjtjtéés)s)



Tel: 74/465Tel: 74/465--315315
EE--mail: mail: 

szivarvanyovi.dombovarszivarvanyovi.dombovar
@@gmail.comgmail.com

Honlap:
szivarvanyovidvar.hu

ElEléérhetrhetőősséégek:gek:


