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3.sz melléklet

Szolgáltatás leírás/igénylő

Résztvevő/szerződő felek adatai
(Kérjük, az üres cellákat töltse ki!)

A szolgáltatást igénylő intézmény
neve:
Képviselője:
Levelezési címe
Szerződéskötő fél:
Levelezési címe:
Telefonszám/fax:
E-mail címe:
Projektmenedzser:
A szolgáltatást igénylő intézmény
szakmai felelőse:
Kapcsolattartó:
Elérhetősége:
A szolgáltatást átadó intézmény neve
Képviselője
Levelezési címe
Telefonszám/fax
E-mail címe
Kapcsolattartó
Elérhetősége

Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája
Fodorné Ivony Zsuzsanna – Intézményegység-vezető
6000 Kecskemét, Ifjúság Útja 1-3.
76/480-712 76/504-590
corvinaifjuagovi@gmail.com
Klein Ibolya – Munkaközösség-vezető
ibi680905@freemail.hu Tel: 0620/5434843

Szolgáltatás paraméterei
(Kérjük, az üres cellákat töltse ki!)

A szolgáltatás helyszíne
A szolgáltatás időpontja
A szolgáltatást igénylő pedagógusok
száma:
A szolgáltatás nyújtásakor jelen lévő
nem pedagógusok száma (dajka, egyéb
kísérő)
Megjegyzés:

Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája (címét lásd fent)
………………év…………………………hó……….nap
…………………………..fő
…………………………..fő

Corvina Óvoda
6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
Tel.:06-76/484-681
ceglediut.ovoda@t-online.hu
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Igényelt szolgáltatás(ok)
Kérjük, az Önök által igényelt szolgáltatás(ok)hoz tartozó X jelet karikázzák be!

Szolgáltatás megnevezése
Jógyakorlat vásárlása

Szolgáltatás leírása
X A szoláltatói kosárban található jógyakorlat/ok
(Környezeti nevelési projektek és/vagy Őszi kincseink
projekt) megvásárlása a Jógyakorlat átadás/átvétel
eljárásrendje és költségvetése szerint.

Hospitálás (Pedagógiai tartalmú értékközvetítés, hálózati, horizontális és vertikális egymástól tanulás
lehetősége)
Bemutató foglalkozás igénylése
X Óvodai csoport szobában 3-7 éves gyermekek között
10.000 Ft/óra
óvodapedagógus által max. 1,5 órában (90 perc) vezetett
foglalkozás/kezdeményezés a megvásárolni kívánt
jógyakorlattal összefüggő témában.
X Óvodai csoport szobában 3-7 éves gyermekek között
óvodapedagógus által max. 1,5 órában (90 perc) vezetett
foglalkozás/kezdeményezés a szolgáltatást igénylő által
megjelölt/igényelt témában.
Műhelymunka igénylése
X szakmai beszélgetés, konzultáció a szerződő felek
5.000 Ft/óra
óvodapedagógusai és szakmai vezetői részvételével
max. 2 órában (120 perc) a megvásárolni kívánt
jógyakorlattal összefüggő témában.
X szakmai beszélgetés, konzultáció a szerződő felek
óvodapedagógusai és szakmai vezetői részvételével
max. 2 órában (120 perc) a szolgáltatást igénylő által
megjelölt/igényelt témában.
Mentorálás igénylése
X a megvásárolni kívánt jógyakorlat(ok) utókövetése: az
10.000 Ft/óra/fő
adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés fogadása az
adaptációt követően 2 alkalommal a következő nevelési
évben
Egyéb igényelt szolgáltatás
(Kérjük, írja le igényét)

…………………………………………….., ………..év……………………………hó……..nap
Ph.
……………………………………………………..
Szolgáltatást igénylő aláírása

Corvina Óvoda
6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
Tel.:06-76/484-681
ceglediut.ovoda@t-online.hu

