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Szeretettel köszöntjük! 

 

Az alábbi rövid összefoglaló segít megismerni óvodánkat! 

A személyes találkozást-, benyomásokat nem helyettesíti, de ezáltal képet kaphatnak 

az intézményünk programjáról, mindennapjairól. 

 

Óvodánk, a Tóvárosi Tagóvoda, a Tóvárosi lakónegyedben egy hármas egység (bölcsőde, óvoda, 

iskola) tagjaként, jó infrastrukturális környezetben helyezkedik el. Folyamatosan megújuló, 

gyermekbarát környezetben fogadjuk óvodásainkat. Az óvodaépület tágas, jól felszerelt, tornaszobával 

és zöld udvarral. Szeretetet és biztonságot áraszt, ahol a gyermekek jól érezhetik magukat.  

Barátságos, otthonosságot sugárzó csoportszobákat alakítottunk ki. Hat csoportszobánkhoz 3 öltöző és 

3 mosdó tartozik. Modern fűtés, hűtés és árnyékolás teszi kellemessé a csoportok életét. Berendezési 

tárgyaink esztétikusak, jól szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét és egészségét.  

Tágas, árnyas, jól felszerelt udvarunkon a hatalmas lombos fák, bokrok között számtalan lehetőség 

kínálkozik a mozgáshoz, a szabadban töltött játékhoz, mely hozzájárul gyermekeink egészségének 

megóvásához. Tornatermünk felszereltsége lehetővé teszi és elősegíti 3 - 7 éves korig a gyermekek 

legoptimálisabb edzését, fejlesztését. 

 

Nevelőtestületünk azonos értékrendet képvisel. Óvodapedagógusaink gyermekszeretőek, elhivatottak, 

innovatívak, szakmai tudásuk sokrétű. Gyermekeink óvodai életéhez jól működő, magas szakmai, 

módszertani kulturáltsággal rendelkező pedagógiai környezetet biztosítunk. Célunk: élményeken 

alapuló, játékos tevékenységeken keresztül megvalósuló, szeretetteljes óvodai nevelést nyújtani 

gyermekeinknek. Az egyéni képességek figyelembevételével, a gyermeki játékszabadság tiszteletben 

tartásával a környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek 

nevelését tartjuk fontosnak. 

A csoportokban az óvodapedagógusok mellett, pedagógiai asszisztensek és dajka nénik segítik 

nevelőmunkánkat.  

Óvodánk sajátosságai, tárgyi-személyi feltételei mellett a gyermekek fejlesztése azonos életkor szerint 

szerveződő homogén csoportokban és/vagy vegyes csoportban oldható meg.  

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, minden gyermek számára biztosítja az egyenlő 

hozzáférést, az óvoda nem ad helyt az előítéletek kibontakozásának. Figyelembe vesszük, hogy a 

gyermek nevelése a család joga és kötelessége, de fontosnak tartjuk a családokkal való szoros, 

segítőkész együttműködést. Igyekszünk figyelembe venni a szülők kéréseit. 
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A kapcsolattartás formái: 

• beíratás, új gyermekek befogadása 

• szülői értekezletek a nevelési év folyamán 

• családlátogatás/gyermekek fogadása augusztusban az óvodában 

• zárt facebook csoportban való interaktív jelenlét 

• délelőtti, délutáni találkozások 

• fogadóórák 

• nyílt napok szervezése az új gyermekek és szüleik részére 

• a nevelési év során betekintés a csoportok életébe (együtt kézműveskedik 

szülő és gyermek) 

A szülőket a Szülői Munka Közösség képviseli. 

 

Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait. A játékot 

helyezzük előtérbe, megfelelő helyet, időt, eszközt biztosítunk e tevékenységi formának. A 

foglalkozások (kötött és kötetlen) a gyermekek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő 

játékos tevékenységek. Célunk: a teljes gyermeki személyiség tevékenységek általi, életkori 

sajátosságokhoz, egyéni képességekhez igazodó differenciált fejlesztése, az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is).Törekszünk a 

testi, szociális és értelmi érettség kialakítására, közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

 

Az óvodai élet kezdetén a befogadási (beszoktatási) időszak segíti a gyermeknek az új környezet 

elfogadását és könnyebbé teszi a szülőtől való elválást. 

A gyermekek különböző érzelmekkel fogadhatják az óvodát. Ebben az időszakban mindenfajta érzelmi 

megnyilvánulást természetesnek kell vennünk. A család és az óvoda együttműködésének első próbája, 

ahogy együttesen segítünk a gyermeknek, hogy megtalálja helyét az óvodában. 

Az ismerkedés első mérföldköve a családlátogatás.  A gyermekekkel és családjukkal - előre egyeztetett 

időpontban - otthonukban találkozunk először. Járványügyi veszélyhelyzetben viszont, nem az 

óvónénik látogatják meg a családokat, hanem a családokat várjuk az óvodába, beosztás szerint 

augusztus végén. Ekkor beszéljük meg a szülőkkel a fokozatos beszoktatás menetét részletesen: hány 

órára jöjjenek, hol helyezkedjenek el, meddig maradjanak, mit hozzanak magukkal.  

Körültekintést, türelmet és gyengédséget igényel, de más-más ütemben zajlik, a bölcsődéből és 

közvetlenül a családból érkező gyermekek beszoktatása. 

Tapasztalataink szerint a rendszeres óvodába járás megkezdése előtt óráról-órára, napról- napra 

szoktassák be gyermeküket. A fokozatosság nagyon fontos. A szülő: anya vagy apa részt vesz a 



3 

 

gyermeke beszoktatásában. Ez az átmeneti időszak a szülő jelenlétében addig tart, amíg a gyermek 

igényli. A szülő csoporton kívül várakozik, miután az óvónéninek átadta gyermekét. Ez idő alatt 

várhatóan kedvező benyomások érik a kicsit, ismerkedik, megnyugszik. A kisebbeknek (3-4 évesek) 

általában 2 hétre van szükségük az óvoda elfogadásához. A nagyobbaknak (5-6 évesek) rövidebb idő 

is elég.  

Minden esetben a gyermek egyéni érdekeit, személyiségét figyelembe vesszük! 

A kölcsönös bizalomra szeretnénk törekedni, az óvónénik jelzései, kérései, javaslatai, a szülők 

megelőlegezett bizalma a pedagógusok irányába, megkönnyíthetik a gyermekek szülőtől való elválását 

és a szülőnek is segít elengedni óvodáskorú gyermekét. 

A bölcsődéből érkező gyermekekkel is gondosan járunk el, mert számukra is új az óvodai környezet, 

a felnőttek személye. Az eltérő szokásrendszer is megzavarhatja a gyermekeket, ezért csak fokozatosan 

ismertetjük meg velük. Nekik, egy-két nap is elég szokott lenni az átálláshoz. 

Kérjük, adjanak időt gyermeküknek az új helyzet elfogadására!  

Minden kisgyermek más és a beszokás, beszoktatás egy folyamat. 

A beszoktatás első napjaiban a csoportok mindkét óvónője az egész nap folyamán együtt van a 

gyermekekkel. Az ebéd utáni pihenés alatt kedvenc játékukkal alhatnak, mesélünk, melléjük ülünk, 

amíg elalszanak és ott vagyunk, amikor felébrednek. 

A közös indulás jó alapot teremthet a folyamatos, őszinte együttműködéshez. 

 

Az óvodai élet hétköznapjait a hagyományos ünnepeink - Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 

15.,Húsvét, Anyák napja, Évzáró ünnep, Gyermeknap, születésnapok megünneplése - teszik 

színesebbé, élményt adóvá. Az Adventi időszakban 1-1 csoport műsorával részt veszünk a városi 

rendezvényeken. 

Óvodánkban a szakértői véleménnyel rendelkező, különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül 

értelmi-, és beszédfogyatékos, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekeket is fogadunk. Úgy gondoljuk, hogy minden gyermeknek joga van a boldog gyermekkorhoz, 

ezért feladatunknak tekintjük azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a fejlesztését, akik 

közösségben foglalkoztathatóak. Az ő felzárkóztatásukat - nevelőmunkánk mellett -óvodánkban segíti 

a konduktor, gyógypedagógus, logopédus a szakértői véleményben meghatározott rendszerességgel. 

Az alapellátáson kívül (logopédia, fejlesztő pedagógia, gyógypedagógia, konduktori fejlesztés) 

térítéses szolgáltatásokat szülői igény alapján és az óvoda lehetőségeihez mérten fakultatív 

programokként szervezünk: úszásoktatást, jégkorcsolya oktatást, játékos ismerkedést az angol 

nyelvvel.  

Rendszeres látogatói vagyunk zeneóvodai foglalkozásoknak a zeneiskolában, óvodánk csatlakozott a 

Bozsik programhoz is, melyben a focizni vágyó gyermekek heti rendszerességgel vesznek részt játékos 
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foglalkozáson, szervezünk bábelőadásokat, kirándulást óvodánkban. Számos tapasztalásban 

részesítjük a gyermekeket, Tűzoltóság, Mentőállomás, múzeumok, könyvtárak, Népmesepont, 

Dinnyési Madárvárta látogatása alkalmával.  

Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket is, gyakran veszünk részt gyermekekkel rajzpályázaton 

is. „Mesés kiskertek” városi kiskertépítő versenyen mindkét alkalommal dobogós helyezést értünk el. 

Városi rendezvényeken is szívesen mutatjuk meg magunkat. 

 

Óvodánk melegítő konyhával rendelkezik.  Napi háromszori étkezést biztosítunk, amely kellő 

összetételben és elosztásban tartalmazza a napi tápanyagszükséglet nagy részét. Biztosítjuk az 

ételallergiás gyermekek étkeztetését is (tej, glutén, fehérje,tojás,…stb.) 

 

       Átalakulóban van az értékrend. Ahhoz, hogy a gyermekek jól és biztonságban érezzék magukat, szük-

ség van egy olyan helyre, amely szeretetet, biztonságot áraszt, ahol próbálgathatják lehetőségeik, 

képességeik határait. Óvodánk olyan hely, ahol a gyermekek jól és biztonságban érzik magukat, ahol 

elegendő idő, tér és közös élmény áll rendelkezésükre, hogy a különféle tevékenységekben maximáli-

san kiteljesedhessenek. 

 

Reméljük, sikerült megismernie óvodánkat! 

 

A Tóvárosi Óvoda szeretettel várja leendő óvodásait! 

 

 

                                                                                                             Ignéczi Melinda 
                                                                                                              óvodapedagógus 

 


