
 
AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

 
 

A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde az önkormányzat által fenntartott 4 

csoportos óvoda, melyből az egyik csoport egységes óvoda-bölcsődei csoport.  

A község óvodája, a családi házak sűrűjében, a település nyugodt, csendes területén található. 

Erőssége a meleg, szeretetteljes, családias légkör, a családokkal való együttműködés, együtt 

nevelés, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása.  

A 2012-ig 76 férőhelyes óvoda 2013 nyarán új csoporttal bővült,így már 89 gyermek 

befogadására alkalmas. 

Programunk a nevelőtestület által írt saját „ Gyermekkert” elnevezésű program, melynek 

szellemiségét a Tevékenységközpontú program segítette. Intézményünk célja, olyan nevelési 

rendszer működtetése, amely lehetővé teszi a bölcsődés és az óvodáskorú gyermekek 

sajátosságainak, egyéni fejlődési ütemének megfelelő személyiségfejlesztést, a kompetencia 

alapú nevelés megvalósítását                               

A társadalmi célok, a foglalkoztatás növelése és a tudásalapú társadalom elérése érdekében a 

közoktatásnak az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt, 

mert ezek teszik alkalmassá majd a gyerekeket az egész életen át tartó tanulásra. 

A fenti távlati célok teljesülése akkor várható, ha az intézményi nevelésben minél korábban 

elkezdjük a kompetenciák megalapozását, fejlesztését. Integrált nevelés keretében 

foglalkozunk a hátrányos,  halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési nehézséggel 

küzdő és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel.  

Intézményünkben az inkluzív, befogadó pedagógiai szemlélet és gyakorlat érvényesül, fontos 

értékünk a sokszínűség, amelyet nevelési programunk tükröz. A közös alapelvek, értékek és 

célok mellett az egyéni speciális tartalmak is megfogalmazódnak 

Az óvoda jeles napjainál figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat, az óvoda hagyományait, 

a szülők elvárásait és a pedagógusok érdeklődési körét, a kompetencia program csomag 

ajánlásait.  

Minden óvodában dolgozó munkatársunknak legfontosabb a gyermek. 

Bölcsődei és óvodai nevelésünk egymásra épül, a gyerekek fejlődésének követése folyamatos, 

így a bölcsőde-óvoda átmenet zökkenőmentessé válik. 



Nevelési eredményeink növelése érdekében, az egymástól tanulás lehetőségét kihasználjuk, 

szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük. 

Az intézmény munkatársai aktívan tevékenykednek, hogy a gyermekek tiszta, esztétikus 

környezetben tölthessék napjaikat. Az óvoda rendelkezik a minimális felszerelési jegyzékében 

(11/ 1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete) felsorolt és a HOP megvalósításához 

szükséges helyiségekkel és tárgyi feltételekkel. Óvodánk épületének, udvarának , kertjének 

kialakítása a gyerekek biztonságát, kényelmét, egészségük fejlődését, megőrzését biztosítják, 

idomulnak a gyerekek méreteihez. A gyerekek által használt felszerelések hozzáférhetőek és 

biztonságosak, kielégítik a gyerekek mozgásos játékigényét. Bővítésük folyamatos, melyet a 

éves költségvetési keretből, illetve a civil szervezetek adományaiból igyekszünk 

megvalósítani. A csoportszobák esztétikusak,tágasak,világosak,minden csoport játszó 

galériával és korszerű fejlesztő eszközökkel rendelkeznek. 

Az udvari játékok bővítése folyamatos,hagyománnyá vált,hogy a búcsúzó nagycsoportosok 

faültetéssel búcsúznak óvodájuktól. 

Óvodai életünkben nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományokra, a szülői igényekre. 

Elősegítjük az emberi és tárgyi környezethez, családi, tárgyi értékekhez, a szülőföldhöz 

fűződő pozitív kapcsolat kialakulását. Lehetővé tesszük, hogy megismerkedjenek 

szülőföldjük és a helyi néphagyományokkal, szokásokkal, a családi, tárgyi kultúra értékeivel, 

hogy átadjuk ezek szeretetét, megtanulják védelmét. Évszakkirándulásokat szervezünk a 

közeli Bakony környékén, megfigyeljük a természet képi változásait. Ismereteket nyújtunk a 

környékünkön élő védett növényekről is. A kirándulás nagyon jó alkalom a természetvédő 

szokások és magatartásmód megismertetésére. 

 
 
Természetvédelem szokása: 

- Ne szemetelj! 
- Ne zavard a természet élőlényeinek nyugalmát! 
- Ne törd le a növényeket, csak azt gyűjtsd, ami leesett! 
- Ne bántsd az állatokat! 

A környezet megismerése tartalmában és feladataiban összefüggést mutat a közösségi 

neveléssel, a vizuális, irodalmi, matematikai, zenei neveléssel. 

 
 



                           Jeles napjaink, Ünnepeink 
 

Tűz:/ október, november, december/ 

• Szüreti felvonulás, csatlakozunk a falu rendezvényéhez 
• Őszi kirándulás 
• Mihály-napi vásár 

• Idősek napi rendezvényen való részvétel 
• Mikulás ünnep 

• Adventi –ünnepkör 
• Karácsonyi közös ünnep, a szülők számára nyitott 

Víz: / január, február, március/ 

• Téli kirándulás 
• Farsang- télbúcsúztató ünnepünk, melyre a csoportok jelmezes felvonulással 

készülnek, a szülők számára nyitott 
• Víz világnapja / március 22./ 

• Március 15.-i megemlékezés 

Föld:/április, május, június/ 

• Tavaszi kirándulás 
• Állatok-modul 

• Föld világnapja / április 22./ 
• Anyák napi ünnepségünk az édesanyák és nagymamák köszöntése csoportonként 

• Család- modul 
• Madarak, fák napja / május 10./ 
• Egészségre nevelés-3 hetes projektünk, záró napja az Ovinap, melyen búcsúznak a 

nagycsoportosok 

Levegő:/ július, augusztus, szeptember/ 

• Őszi hagyományaink- témahét 

Minden jeles napot egy hosszabb érzelmi, hangulati bevezetés előz meg, mellyel az óvónők 

felkeltik a gyermekek kíváncsiságát. Az ünnepek jellegzetes külsőségeivel, 

tevékenységformáival örömtelivé, érdekessé, izgalmassá teszi a napokat, egyben erősíti az 

óvodához, a csoporthoz való tartozás érzését. 


