
 

 

 

 

IPR-14 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda székhelye 

és tagintézményeire vonatkozóan az IPR-14 konstrukció keretében nyertes pályázatokat nyújtott be az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 2014. május 09. napján. 

Az elnyert támogatás részletezése a következő: 

pályázat 
azonosítója 

pályázat rövid címe saját forrás elnyert támogatás 

IPR-14-A-0410 Óvodai fejlesztő program 
megvalósítása a Sajószentpéteri 
Központi Napközi Otthonos Óvodában 

0.- 517.500.- 

IPR-14-A-0411 Óvodai fejlesztő program 
megvalósítása a SKNOÓ Móra Ferenc 
Utcai Tagóvodájában 

0.- 655.500.- 

IPR-14-A-0415 Óvodai fejlesztő program 
megvalósítása a SKNOÓ Semmelweis 
Utcai Tagóvodájában 

0.- 759.000.- 

 

2014. május 16. és 2015. február 28. között a támogatási összegek az óvodai Integrált Pedagógiai 

Rendszer bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatásokra, tevékenységekre, a szociális 

hátrányok enyhítésére, együttműködések, partneri kapcsolatok kialakítására, megerősítésére illetve 

óvodai eszközbeszerzésre kerültek felhasználásra. 

Az IPR alapú komplex intézményfejlesztési rendszerhez mérő- értékelőlapok készültek el (bemeneti és 

kimeneti mérések 3 korcsoportra osztva), amelyet egy előadás keretén belül ismertetett a 

mérőlapokat készítő szakértő az óvodapedagógusokkal. A méréseket az intézménybe járó gyermekek 

életkori sajátosságait figyelembe véve állították össze. 

A szociális hátrányok enyhítése érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére 

fejlesztő füzetek, írószerek kerültek beszerzése saját használatra, illetve egy bábszínházi előadás is 

megszervezésre került. Az előadás a lusta mókus történetéről szólt, melyet a gyerekek az óvodában 

nézhettek meg, és aktív részesei lehettek az előadásnak. Ezzel elősegítettük általános ismereteik, 

szókincsük bővülését, és a kulturált viselkedés szabályainak rögzülését. 

Az együttműködések, partneri kapcsolatok kialakítása és megerősítése témakörön belül az óvodába 

még nem járó gyerekek és szüleik meghívásával karácsonyi programot valósítottunk meg. A 

gyermekjóléti, családsegítő és védőnői szolgálattal együttműködve „cipősdoboz” akciót szerveztünk. 

Az összegyűlt ajándékokat átadtuk a rászoruló gyermekeknek szüleik jelenlétében. 

A pályázati program keretében megszervezett óvodai farsangi bál nyitótáncként a gyermekek egy 

kisebb betanított műsort adtak elő az óvodapedagógusok irányításával. A bált megelőző napokban 

farsangi álarcokat készítettünk közösen a gyerekekkel. Fontos, hogy a régmúltba visszavezethető 

farsangi hagyományokkal a gyermekek is megismerkedjenek és ápolják azokat. 


