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A munkacsoport célja és feladatai:
 Óvoda‐ iskola átmenetet segítő tevékenységek megvalósítása
 Közös programok szervezésével az eddigi jó kapcsolat fenntartása, bővítése az iskola
és óvoda között
 Kapcsolatépítés az iskola, az óvoda és a szülői ház között
 Sokoldalú és egyénre szabott képességfelméréssel , a mérésekre épülő fejlesztési
tervek megvalósításával zökkenőmentes iskolakezdés
 A gyerekek iskola iránti érdeklődésének felkeltés
A munkacsoport beszámolója 2010 szeptember 01‐től 2011. február 16‐ig.
‐ A beóvodázási munkacsoportnak, a felderítő munkának köszönhetően minden óvodáskorú
halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek felvételt nyert óvodánkba 2010.
szeptemberétől.
‐ A csoportba kerülés előtt minden családot meglátogattak az óvónénik, melyről feljegyzés
készült.
‐ Az első bemeneti mérések október 15‐ig elkészültek.
 A minden nagycsoportosnál elvégzett Kanizsa teszt mellett a HHH‐s 4 évet betöltött
gyerekeknél DIFER mérés történt.
 Aktuális beszédállapot vizsgálatot végzett óvodánk logopédusa.
 Aktuális mozgásállapot felmérés történt Delacato‐ mozgás állapot felmérés alapján
‐ Az aktuális fejlettség megállapítása után minden HHH‐s kisgyermekről Egyéni fejlesztési
terv készült, s a fejlődés nyomon követése folyamatos.
‐ Egységes mérés ‐ értékelés rendszert dolgoztunk ki, amelyet minden óvodapedagógus a
gyakorlatban jól hasznosíthat.
‐ A munkacsoport munkájáról aktuális információkat jelentettünk meg a Laki Lurkó újságban.
‐ Meglátogattuk az első osztályos gyerekeket az iskolába, majd ezt követően egy tartalmas
szakmai megbeszélést folytattunk az első osztályos tanító nénikkel. A megbeszélés alapját
egy előre elkészített szempontsor adta és segítette.

‐ Január végén‐február elején minden HHH‐s kisgyermek szüleinek fogadóórát tartottunk,
melyen a gyermekek féléves értékelésére került sor.
‐Elkezdődtek a DIFER mérések, ami a HHH‐s iskola előtt álló gyerekeknél már a kontroll
vizsgálatok is egyben.
‐ Az első félév során több olyan rendezvényt, programot tartottunk, amely csak a
nagycsoportosoknak szólt, amellyel az iskolakezdéshez szükséges szocializációt is
elősegítettük:
 Múzeum pedagógiai óra Kunszentmártonban – 2010. október 15.
 Közös uszodai foglalkozások szintenként.
 Ciróka bábszínház műsorai – 2010. október 20, november 24.
 OVI‐zsaru programok – 2010. november 8, 2011. január
 Természetismereti előadás: Téli madáretetés – kihelyezett előadás a Természet háza
szervezésében – 2011. február 01.
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