
 

 

ESEMÉNYEK – MÉRFÖLDKÖVEK a Vadvirág Óvoda életében 

 

1. Pedagógiai programunkat magunk készítettük, az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának és a köznevelési jogszabályok valamint a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével 

2. 2005-2007-ig az ország 16 óvodájának egyikeként teszteltük egy EU- projekt (HEFOP 

3.1.2) keretében a fejlesztők által kidolgozott a Kompetencia alapú óvodai 

programcsomagot, melyet beépítettünk helyi nevelési programunkba, és használatát 

valamennyi óvodai csoportunkban bevezettük. 

3. 2007-ben, egész hetes rendezvénnyel ünnepeltük az óvoda 35. jubileumi évfordulóját 

4. 2008 novembere óta ápolunk testvéróvodai kapcsolat-ot a sepsiszentgyörgyi „Csipike 

Óvodával”, kölcsönös látogatásokkal, rendszeres szakmai találkozókkal és 

tapasztalatszerzési lehetőségekkel >> Kapcsolatunkról néhány fotó << 

5. 2010-ben majd 2013-ban az óvoda pedagógusai Jó gyakorlatokat dolgoztak ki., és 

megkezdődött az adaptálás támogatása, az intézmények közötti szakmai kapcsolataink 

kiszélesítése 

6. 2011-ben „Előminősített referencia intézménnyé” vált óvodánk, és a TÁMOP 3.1.7. 

11/2 projekt keretében felkészültünk a referencia intézményi feladatokra. 

7. 2012-ben megünnepeltük – egész hetes rendezvénnyel - óvodánk fennállásának 40. 

évfordulóját. >> Néhány fotó << 

8. 2013-2014-ben részt vettünk a TÁMOP 3.1.11-12 Egységben az erő – óvodafejlesztés 

Veszprém város óvodáiban c. óvodafejlesztési pályázatban 

9. 2015-ben első ízben pályáztunk, és nyertük el a „Zöld óvoda” címet, mely címet 

további két alkalommal sikeresen védtünk meg 

10. 2015 nyarától „Minősített referencia intézmény”-ként dolgozunk 

http://www.vadviragovi.hu/files/csipike/index.html
http://www.vadviragovi.hu/files/40years/index.html


11. 2016-ban Megújítottuk és új alapokra helyeztük a Sepsiszentgyörgyi „Csipike” 

óvodával kapcsolatunkat. Évente szakmai szervezünk találkozókat, felváltva látogatjuk 

egymás óvodáját. Részt vettünk már regionális és országos szakmai konferencián 

Erdélyben 

12. 2017-ben elnyertük az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet.  Óvodánkban 

Szakmai programokat, műhelymunkákat szervezünk és helyet adunk képzéseknek, 

konferenciáknak a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központtal (POK) 

együttműködve 

13. 2017-ben ismét egész hetes rendezvénnyel ünnepeltük óvodánk alapításának 45. 

évfordulóját. Erdélyi  kollégáinkat is vendégül láttuk ez alkalomból >> Néhány fotó a 

jubileumi hétről << 

14. 2019 „Címmegtartó Zöld Óvoda” lettünk – a címet visszavonásig viselheti óvodának 

15. 2019-2020. nevelési első alkalommal nyertük el a „Boldog óvoda” címet 

16. 2020. Ismét pályázunk az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre   
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