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5
. Projekt: Az óvoda és iskola 

átmenetének segítése

A leendő első 

osztályosok 

ismerjék meg az 

iskolát, a 

tanítókat, ne 

féljenek átlépni  

az iskola 

kapuját.

Az iskola 

igazgatója, a 

munkaközösség

vezető, az 

óvoda vezetője.

Az óvónők, a 

tanítók, a 

gyerekek, a 

szülők.

2015. 

január

2015. 

október

Tanítók, 

munkaközösségv

ezetők, 

gyerekek.

Óvónők, szülők.

5
. Tanítók hospitálása az óvodai 

nagycsoportokban.

A tanítók 

ismerjék meg a 

leendő első 

osztályosokat.

Munkaközösség

vezető.
Tanítók

2015. 

február 

20.

2015. 

március 

20.

Tanítók
Óvodás 

gyerekek

5
.

Szülői értekezlet az iskolában: az 

osztálynévsor ismertetése, a tanítók 

bemutatása, az osztálytermek 

megismerése.

A szülők 

ismerjék meg az 

iskolát, az 

osztálytermet, 

ahová a 

gyermeke fog 

járni, a 

tanítókat, akik 

majd tanítják a 

gyermekét.

Az iskola 

igazgatója.

Iskola igazgatója, 

az óvoda 

vezetője, a 

tanítók, a szülők.

2015. 

május 10.

2015. 

május 30.

Tanítók, 

iskolaigazgató,
Szülők.

Jö
vő

ké
p

 s
o

rs
zá

m
a*

Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a Martfűi József Attila Általános Iskola  103010 szervezeti egységnél 2014-2016

Rendelkezésre álló erőforrások
Elvárt eredményTevékenység/projekt leírása

Felelős
Közreműködők/ 

együttműködők

Megvalósítás 

Megvalósítás ideje 

(év, hónap)



5
. A tanítók közös foglakozásokat 

tartanak az óvónőkkel az óvodában.

Ismerjék meg 

egymást a 

gyerekek, és a 

tanítók.

A tanítók

A tanítók, az 

óvónők, a 

gyerekek.

2015. 

május 1.

2015. 

június 15.
Tanítók.

Óvónők, óvodás 

gyerekek.

5
. "Fecske tábor" megszervezése.

Közösségépítő 

programokkal, 

feladatokkal 

készüljenek fel a 

tanítók és az 

óvónénik a 

táborra.

A tanítók, az 

óvónők.

A tanítók, az óvó 

nők, a gyerekek.

2015. 

augusztus 

21.

2015. 

augusztus 

24.

Tanítók.
Óvónők, óvodás 

gyerekek.

5
. A "Fecske tábor" 

A gyerekek 

ismerjék meg az 

iskolát, a 

tanítójukat, az 

osztálytermüket. 

Ráhangolódás az 

iskolai életre.

A tanítók, az 

óvónők.

A tanítók, az óvó 

nők, a gyerekek.

2015. 

augusztus 

25.

2015. 

augusztus 

31.

Tanítók.
Óvónők, 

gyerekek.

5
. A tábor tapasztalatainak 

megbeszélése.

Az esetleges 

hibák feltárása, 

a javításukra 

való 

javaslattétel az 

elkövetkező 

újabb táborra 

vonatkozóan. A 

pozitívumok 

kiemelése a jó 

gyakorlat 

érdekében.

A tanítók, az 

óvónők.

A tanítók, az óvó 

nők.

2015. 

szeptemb

er 1.

2015. 

szeptemb

er 19.

Tanítók. Óvónők.



5
. Az óvó nénik meglátogatják az első 

osztályosokat.

Az óvó nénik 

tapasztalják meg 

a gyerekek 

helytállását az 

iskolában.

A tanítók.
A tanítók, az óvó 

nők a gyerekek.

2015. 

szeptemb

er 20.

2015. 

október 

30.

Tanítók, tanulók. Óvónők.


