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ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

Iskolánkhoz két tagóvoda tartozik. Ezekből az óvodákból tevődik össze legnagyobb részt
(94 %-ban) első osztályosaink létszáma. Az óvoda és az iskola kapcsolata szoros és nagyon
jó. A jó kapcsolattartás érdekében a két óvoda és az iskola több közös programot szervez az
év folyamán (játékos sportvetélkedő, télapó, farsang, karácsony, kulturális bemutató, stb.).
A beiskolázás előtt nem kis gondot jelent, hogy azok a gyermekek - akik mentálisan
egyébként igen jó képességűek beszéd-és részképesség-zavaraik további megléte miatt
képesek lesznek-e megállni helyüket a jó szintű anyanyelvi fejlettséget kívánó
iskolarendszerben. A gyermekek között igen nagyok a képességbeli különbségek. Fontos a
sajátos nevelési igény, a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet mielőbbi kiszűrése,
illetve segítése.
Az óvoda –iskola átmenet programunk - melynek megvalósítása részben tanórán kívüli
foglalkozások keretében zajlik
- célja az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása az alábbi területeken:
1. mozgásfejlesztés (nagymozgások, keresztmozgások, finommotorika, téri tájékozódás,
testséma)
2. kommunikáció-és anyanyelvi fejlesztés (szókincs, ritmus, szájmotorika, légzéstechnika)
3. percepció fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, kinesztéziás)
4. szociális kompetenciák (önismeret, énkép, együttműködés, önkiszolgálás)
- További cél az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, partneri együttműködés erősítése
szülőkkel, óvónőkkel.
- Az iskolánk által alkalmazott képesség-és készségfejlesztő módszerek bemutatásával az
intézményünk vonzóvá tétele.
A 2009-2010-es tanévben a tanítónők készség, képességfejlesztő „szöszmötölő”
foglalkozásokat tartottak az óvodások számára. Nyílt nap keretében a szülők is
megtekinthették e játékos foglalkozásokat. Ezek a foglalkozások jó alkalmat nyújtottak a
megfigyelésekre, adatgyűjtésre és a tevékenykedésen keresztüli sokoldalú fejlesztésre. Az
iskolában tartott nyílt tanítási napok a szülőknek adnak lehetőséget az iskolában folyó oktatónevelő munka módszertanába való bepillantásra. A tanév végén a leendő iskolások interaktív
órán vehetnek részt az elsősökkel.
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A tanév elején az óvodások és elsősök szüleikkel együtt az iskola tornacsarnokában közös
vidám családi sportnapon vesznek részt, melynek szervezését és lebonyolítását az óvónők a
tanítókkal együtt végzik.
Minden év decemberében az iskola alsó tagozatosai az óvodásokkal együtt Luca-napi
ajándékkészítésen vesznek részt.
A télűző kiszebáb égetés is remek alkalmat teremt az óvoda-iskola kapcsolat erősítésére.
Zenével, tánccal, dallal egybekötve közösen szórakoznak intézményünk gyermekei. .
A pedagógusok és az óvónők kölcsönösen látogatják egymás nyílt óráit, ami a szakmai
továbbfejlődés mellett a gyermekek megismerését segíti elő, illetve az óvónők fejlődési
lapokat vezetnek az óvodás gyermekekről, melyeket a leendő osztálytanítóknak átadnak.
Ezen kívül az óvónők a tanítókkal egy értekezlet keretén belül megbeszélik, megosztják
tapasztalataikat a további hatékony oktató-nevelő munka érdekében.
A beiskolázási szülői értekezletek látogatása, illetve az iskolában tartott szülői
értekezlet a leendő elsősök számára is a szülői kapcsolattartás egyik formája, mely során a
szülőkkel elbeszélgetve igényeiket, elvárásaikat is megismerhetjük. Képet kapunk a családi
körülményekről, szokásokról, jutalmazások, büntetések formáiról, szülői attitűdökről. Ezeken
az értekezleteken részt vesznek: az iskolavezetés és a leendő első osztályos tanítók, napközis
nevelő.

