
BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2018-2019 
A „MÉG ZÖLDEBB ÓVODÁÉRT” MUNKAKÖZÖSSÉG  

 
Kitűzött célok voltak (Munkaterv alapján):  

A Zöld óvoda címmel kapcsolatos feladatok elvégzése, a fenntarthatóság 
biztosítása, a feladatok koordinálása.  

A környezettudatos életmód, a környezetért felelős életvitel erősítése a jeles 
napokhoz kapcsolódó programjainkkal, tevékenységekkel 

A környezettudatos nevelés megvalósítása, fenntartása az óvodán belül, illetve 
a családok környezettudatos szemléletének folyamatos formálása a szelektív 
hulladékgyűjtés, kert és udvarrendezés koordinálásával, a Zöld jeles napok 
megünneplésével. 

Az intézmény egészségfejlesztési programjának támogatása 

Az bázisintézményi feladatokban aktív részvétel 

Az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése 

 

Tervezett feladatok megvalósulása (Munkaterv alapján): 

 Feladat (felsorolás) Megvalósulás 
ideje: 

Megvalósult  
igen/nem 

1.  
Takarítási világnap megszervezése. „Nagytakarítás” 
szervezése az óvoda udvarain, kiskert, fűszerkert 
rendezés, a tó környékének rendbetétele szülők, 
családok bevonásával.  

 
2018. október 
10. 

 
igen 

Megjegyzés 
Átlagosan, csoportonként, 6 család  vett részt a rendezvényen, ami sikeres volt. 
A szervezés: Süveges Éva. A lebonyolításban minden munkaközösségi tag részt vett.  
Részfeladat felelősök: Balogh Aliz, Süveges Éva – szerszámok, eszközök előkészítése,– 
Ruszin Katalin - kisudvar, Balogh Aliz – fotózás 

2.  Az Állatok világnapját óvodai szinten csoportonként 
valósítottuk meg.   

2018. október 4.  igen 

Megjegyzés 
Segédanyagok felhasználásra kerültek  

3.  
Műhelymunka szervezése 

2018. 10. 17. igen 

Megjegyzés 
A műhelymunka levezetése: Süveges Éva 
A szervezésben résztvevők: A munkaközösség tagjai, ajándék készítése, terem berendezése, 
a vendégek fogadása 

4.  
A Víz világnapja alkalmából kiállítás szervezése 
újrahasznosítható anyagokból készült 
pályamunkákból, szülők, családok bevonásával. 
Játékos tevékenységek minden csoport részvételével. 

2019. március 
28.- 29. 

igen 

Megjegyzés 
Előkészítés: Süveges Éva – kiírás, plakát megszerkesztése, Balogh Aliz – Plakát, kiírás 
kihelyezése 



Bella Ágnes – Dalos játék, Ruszin Katalin – kísérletek, Süveges Éva – Mozgás 
Az előző évben bevált 2 napra elosztott a forgószínpad sikeres volt 

5.  
A Föld világnapja alkalmából csoport szintű 

kirándulások, séták, játékok szervezése.  

A világnaphoz kapcsolódva családi kertészkedős 
délután szervezése. 

2019. április, 
május 
 
 
2019. április 24. 

igen 
 
 
 
igen 

Megjegyzés 
Előkészítés: Süveges Éva – kiírás, plakát megszerkesztése, kihelyezése,  
Lebonyolítás: Süveges Éva koordinálás  
Kertészkedés: Süveges Éva – koordinálás, kiírás, plakát megszerkesztése, kihelyezése, 
 Süveges Éva – kis udvar; pavilonok közti közös terület, saját kiskert minden 
óvodapedagógus 

6.  
Madarak fák napja megünneplése csoportonként a 
helyi programnak megfelelően.  

 
2019. április 10. 
11. 

 
igen 

Megjegyzés 
Állatkert látogatás, madármegfigyelés, kirándulások szervezése 

7.  
Öko tábor szervezése az iskolába készülő gyermekek 
részére. 

2019. június 
17.-21. 

szervezése, 
megvalósítá
s 
folyamatban 

Megjegyzés 
Szervezés, előkészítés: Süveges Éva, Tunner Krisztina  
Tervezett programok: Kirándulás Csopakra, VHK oktatóterem – Újrapapír, Nyomdalátogatás, 
kézműves tevékenységek (újrahasznosítható anyagokból barkácsolás, papírhajtogatás, 
levendula, gyógynövények, fűszernövények feldolgozása, kísérletek, vizsgálódások)  

8.  
A munkaközösség munkájának, programjainak, azok 
értékelésének közzététele a nevelőtestület felé, illetve 
az óvoda honlapján. 

Folyamatos igen 

Megjegyzés 
Szervezés, közzététel a nevelőtestület felé - Süveges Éva, honlapon – Balogh Aliz 

9.  
A Bakony - Balaton Környezetvédelmi Egyesület 
munkájában való részvétel. 

2019. 
szeptember 20. 
2019. január 11. 
március 7. 

igen 

Megjegyzés 
Süveges Éva, mint Zöld koordinátor, egyesületi tag 
A madárbarát Veszprémért akció keretében madáretetők, madárodúk átvétele - Süveges 
Éva  

10. 
Az Örökös Zöld Óvoda cím pályázata 

2019. június folyamatban 

Megjegyzés 
A munkaközösség tagjai részfeladatokat vállalnak a pályázat elkészítésében.  

 

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat (feladat/program megnevezése, 

okok leírása):  



 2018. Március 18 - 21 között óvodánk Pitypang csoportja csatlakozott a Happy 

Hét programhoz. Ezt a programot a vízivás népszerűsítésére hozták létre. A 

csoportban játékokkal, foglalkozásokkal hívták fel a figyelmet a vízivás 

fontosságára. Nyert a csoport: az óvoda 1 havi energiaszámláját kifizették.   

 Gasztrohős Palánták program keretében interaktív foglalkozás kézműves 

tevékenységgel 

Következő évre átnyúló feladat: 

Nem volt. 

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

 

Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága): 

Bakony Balaton Környezetvédelmi Egyesület:  

 2 közgyűlés, Madáretetők átvétele 

 Sikeres, hatékony az együttműködés 

Bázisintézményi szakmai nap:  

Műhelymunka – Út a Zöld óvoda pályázat felé 

 Sikeres volt, gyakorlati munkával 

Értékelés:  

Tervezett feladatok/programok száma:  

 
10  

További, előre nem tervezett, megvalósult, elvégzett 

feladat, program 
2 

Megvalósult  
 

8 

Részben valósult meg 0 

Nem valósult meg 2 (szervezés folyamatban) 

Megbeszélések,  
egyeztetések száma az év során 

 

4 

Következő évre áttett feladatok/programok 

száma: 

 

0 

Veszprém, 2019. június 13.   

                         


