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Óvodánk bemutatása
Küldetés nyilatkozatunk:
"Életre nevelünk, személyes példamutatásunkkal tevékenykedtetünk, s közben a tág
világot ismertetjük, melyben fontos számunkra az egyén, a lelki egészség, a derű, a játék,
a bizalom."
Intézményünk bemutatása: 2019-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját

Eger déli részén található, távol a forgalmas utcáktól, zöldövezetben. Egy épületben
működünk a Dobó Katica Bölcsődével és a Logopédiai Intézettel. A logopédiai
foglalkozásban részesülő gyermekek szüleinek könnyebbség, hogy helyben megoldható a
fejlesztés.

Csoporttermeink száma három. A gyermekek nevelése heterogén csoportokban
történik. A bútorzatok kialakítása hozzáférhetőséget biztosít a gyermekek játékeszközeihez,
esztétikusságot sugároznak. Alkalmasak a gyermeki ötletek megvalósításához, mobilak. A
játékok és eszközök megléte, elrendezése biztosítja, mind a három korosztály számára a
fejlesztő lehetőségeket. Két gyermekmosdó áll a rendelkezésünkre, továbbá két
gyermeköltöző. Nagy örömünkre szolgál, hogy intézményünkben egy tornaszoba kerül
kialakításra. Tornaeszközök, mozgásfejlesztő játékok repertoárjának bővítése az Ifjúság úti
Óvodáért Alapítvány 2020-as jótékonysági báljának bevételéből valósul meg.


Az óvoda udvara zárt, egyaránt megtalálható, füves, betonos, homokos terület. Fák,
bokrok adnak árnyékot a meleg nyári napokban. Udvarunk jól felszerelt, a csoportokból is
megközelíthető terasszal. Udvari játékaink: két homokozó, csimpaszkodó, kombinált mászó
vár, csúszda, lengőhíd, trambulin, mezítlábas járda, sporteszközök, homokozó eszközök,
udvari járművek. Nagy siker számunkra, műfüves- pályánk, mely az Ifjúság úti Óvodáért
Alapítvány és a fenntartó anyagi támogatásával valósult meg.


Az óvoda alapítványa a szülők támogatásával hozzájárul az eszközeink fejlesztéséhez,
gazdagításához. Számítástechnikai eszközparkunk kiépült. Számítógép, laptop, nyomtató,
csoportonként két darab i-ped segíti a munkánkat.
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A nevelőtestület a szülők elvárásait meghallgatva dönt a csoportok megszervezésénél./
testvér gyerekek, rokonok, ismerősök, lehetőség szerint óvodapedagógus megválasztása/. Az
óvodapedagógusok életkor szerint, stílusok alapján jól kiegészítik egymást. A nagyobb
szakmai gyakorlattal rendelkező, átadja tudását a fiatalabb kollégának, a kezdő pedig
lehetőséget kap, hogy kibontakoztathassa szakmai képességeit. A tevékenységközpontú
óvodai nevelés a pedagógiai munka közvetlen segítőjeként tekint az óvodai dajkára. Ismerik
a csoport nevelési céljait, feladatait. Magatartásukkal, beszédükkel ugyanolyan modellként
állnak a csoport elé, mint az óvónő. 2012-től 1 fő pedagógiai asszisztens segíti munkánkat. 1

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési programunk

Hitvallásunk, az óvodáskorú gyermek egyéni és életkori sajátosságait a
legmesszebbmenőkig figyelembe véve, fejleszteni, személyiségét, kiegészítve és folytatva a
családi nevelést. Derűs, otthonos légkörben képessé válik a gyermek a zökkenőmentes
beilleszkedésre. A pedagógiai szabadsággal élünk és a helyi sajátosságokat, lehetőségeket
kihasználva, végezzük munkánkat, tág teret adva a gyermeki tevékenységnek, a játéknak.
Óvodai életünket a tevékenységek komplexitása, gyakorlatiassága és a többoldalú
tapasztalatszerzés
jellemzi.
Változatos
tevékenységekre
épülő,
sokoldalú
képességfejlesztést végzünk. A gyermekek személyiségének kibontakoztatása
differenciáltan, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével történik. Legtöbb időt a játékra
tervezünk, s minden fejlesztő tevékenységet ebből indítunk, ide vezetünk vissza. A
tevékenységeket komplex módon valósítjuk meg, egyéni, csoportos, mikro csoportos
formában. Mivel, nemcsak kertvárosi gyermekeket nevelünk, hanem lakótelepről is
érkeznek óvodásaink, ezért kiemelt feladatunk a rendszeres testmozgás biztosítása. A
napirend mind a három csoportban a folyamatos gyermeki tevékenységre, az
önállóságra, döntési helyzetekre és sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. A
tevékenységek szervezésénél ügyelünk, építünk a gyermekek kezdeményezéseikre,
ötleteikre. A heti rendbe beépül a rendszeres úszásoktatás, az ovi foci, mely minden héten
azonos időpontban történik.

„Okosan az okos eszközökkel” programunk már 2017 óta működik
intézményünkben. Minden csoport két-két i-pad-dal rendelkezik. A program lényege, hogy
a gyermekek életkori sajátosságit és egyéni igényeit figyelembe véve megtanítsuk a hasznos
felhasználását a táblagépeknek, ezzel is színesítve a mindennapok játékot és a tapasztalati
úton történő tanulást. A gyermekek eszközök iránti jártassága napjainkban elkerülhetetlen,
melyekhez szabályokat, pozitív felhasználói magatartást közvetítünk, folyamatos felnőtt
felügyelettel. Kihasználjuk ezen eszközök adta lehetőségeket a készség és képességfejlesztés
területén egyaránt. 2
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Pedagógiai indokaink vegyes csoportnál

Rugalmasan lehet kezelni a korcsoportok közötti átmenetet. A fejlődés állandó
folyamat, nincs mereven hónapokhoz kötve, a differenciált fejlesztés beépül az egész napi
tevékenységbe, minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődik.

A hátrányokkal kezdő gyermekek beillesztése és felzárkóztatása zavartalanabb, a
gyermek számára észrevétlen, ezért a fejlesztést megkönnyíti. A tehetségesebb gyermekek
érdekében, igényeiknek megfelelően tudjuk biztosítani a többletfeladatokat. Több idő jut az
egyéni fejlesztésre.
 A csoport légköre családiasabbá tehető, utánzással sajátít el a gyermek
ismeretanyagot, viselkedési szabályokat a nagyoktól, ezért a beszoktatás egyszerűbbé válik.
A nagyok segítik a kicsiket, vigyáznak rájuk. A nagyobbak felelősségérzete kialakul a
kisebbek, gyengébbek védelmében.

Kapcsolataink:
Óvodánk nagy gondot fordít a különböző intézményekkel, szervezetekkel történő jó
kapcsolatok fenntartására, melyek különböző lehetőségeket biztosít ez által a gyermekek,
szülők számára.
 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, amely magába foglalja:
 Logopédiai Intézet, amely egy épületben található óvodánkkal. Minden évben
szűrést végeznek, és akiket szükséges fejlesztenek.
 Városi Nevelési Tanácsadó, amely tanulási képességeket vizsgál, szükség
esetén fejlesztést biztosít a gyermekeknek.
 Az egri Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai szociális segítő munkatársat biztosít
intézményünknek, preventív (megelőző) programot ajánl és a szülők rendelkezésére
áll.
 Egészségügyi ellátásban dolgozókkal, óvodánkba rendszeresen ellátogat a védőnő,
fogászati szűrésen-, és a Markhot Ferenc Kórház által biztosított szemészeti szűrésen
vesznek részt a gyerekek.
 Lajosvárosi Gondozási Központ (Idősek Napközi Otthona), advent és anyák napja
alkalmából műsorral lepjük meg az időseket, akik hálából megvendégelik a
gyerekeket.
 Eszterházy Károly Egyetem, szüretelést szervez a tangazdaságában a gyermekek
számára, illetve egy sportnapot.
 Dobó István Vármúzeum, múzeumpedagógiai foglalkozásokon interaktív
módszereken keresztül megismerik a gyermekek az egri várat és Eger történelmének
egy szeletét.
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 Magyar Labdarúgó Szövetség, Bozsik Intézményi Program keretein belül oktatják a
gyermekeket a labdarúgás alapjaira, ezen felül Focifesztiválokat szervez a Felsővárosi
Sporttelepen.
 Harlekin Bábszínház és Babszem Jankó Gyermekszínház, bérletet kínál az
előadásaikra, melyeket a gyermekek mindig nagyon várnak.
 Tekergő Zenekar, programjainkon táncházat tartanak, melyen a gyermekek örömmel
vesznek részt.
 Egri iskolák, bemutatkozó délutánon vesznek részt a leendő elsősök tanítói,
tájékoztatják az óvodán keresztül a szülőket a nyíltnapjaikról. A Hunyadi Mátyás
Általános Iskola ezen felül farsangi előadást szervez óvodánk számára és a leendő
iskolásoknak bemutató délelőttöt.
 Városi Óvodák, Eger városi óvodákkal is jó kapcsolatot ápolunk, részt veszünk
rendezvényeiken
 Dobó Katica Bölcsőde, gyermeknap keretein belül meginvitáljuk őket, és farsangkor
meglátogatják egymást a gyermekek.
 Civil kezdeményezések, városi szintű kezdeményezéseken vesz részt intézményünk,
mint pl.: Kéklámpás nap, Erdészeti nyílt nap, Vöröskereszt gyűjtési akciói stb.

Programjaink:
A tanévsorán megragadjuk azokat a lehetőségeket, melyekkel még színesebbé,
élményszerűbbé varázsoljuk a gyermekek mindennapjait. Ezen programok egy része a
családokkal együtt, délután valósul meg. Ezáltal közvetlen beszélgetésre nyílik lehetőség
és a szülők is megismerhetik egymást.
 Szüretelés az Eszterházy szőlőbirtokon.
 Ovi-öko party- a környezettudatos gondolkodásmód formálása, újrahasznosított
játékeszközök készítése a családokkal közösen szervezett délutánon.
 Erdészeti nyílt napon való részvétel- Szmrecsányi Lajos (Érsekkert).
 Adventi gyertyagyújtás- a Lajosvárosi templomkertben karácsonyra hangolódva
verselünk, éneklünk, meggyújtjuk az adventi gyertyát közösen.
 Ebben a tanévben először rendeztük meg a családok bevonásával a karácsonyi
kézműves vásárunkat és barkács délutánunkat. Ünnepi fénybe öltöztettük az
óvodát, és szeretettel vártuk a családokat.
 Minden évben megrendezzük az Ifjúság Úti Óvodáért Alapítvány jótékonysági
bálját, melynek teljes bevételét a gyermekekre fordítjuk. Az elmúlt években így
valósult meg a digitális eszköztár fejlesztése, csoportonként 2-2 ipad vásárlásával.
Mezítlábas sétány épült az óvodaudvaron, a kirándulások útiköltségének fedezése.
 Hagyományos programunk a Nyitnikék Dalostalálkozó, ahol a városi óvodák zenei
tehetségei lépnek föl.
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 Családok bevonásával valósul meg a Húsvéti- barkács délután is, ahol az ünnepre
készülünk, közösen alkotunk. A családdal töltött húsvéti ünnepek után az óvoda
udvarán is megrendezzük a játékos tojáskeresést.
 Rendszeres látogatói vagyunk a Kéklámpás napnak.
 Részt veszünk a Lajosvárosi Majálison, ahol ovisaink kis műsorukkal, az óvoda
dolgozói bográcsban főtt ételekkel készülnek.
 Évről évre várjuk óvodai gyermeknapunkra meglévő óvodásaink mellett a hozzánk
beiratkozott leendő óvodásainkat is, ezen a napon színes program kavalkáddal
készülünk. (tűzoltó, mentő bemutató, rendőrségi bemutató, arcfestés, póni lovaglás,
fagyizás, csupa móka, kacagás…)
 Egyik legmeghatóbb ünnepünk az iskolába menő nagycsoportosaink búcsúztató
ünnepsége, ahol verssel, dallal, tánccal köszöntjük őket.
 Minden évben megszervezzük a közös óvodai kirándulásunkat, ahová külön busszal
érkezünk és töltünk együtt egy emlékezetes napot a gyermekekkel. (Az elmúlt
években ellátogattunk a Gyöngyösi Állatkertbe, a Mátra Múzeumba, a Nyíregyházi
Állatkertbe, a Harsányi Kalandparkba…)
Óvodánk Jövőképe

Óvodánk legfontosabb feladata a gyermeki szükségletek kielégítése, a testi és érzelmi
biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtése. Ennek érdekében az itt
dolgozó óvodapedagógusok törekszenek a folyamatosan megújuló szakmai kihívásoknak
eleget tenni. Innovatívak és a korszerű módszerek iránt elhivatottak, érdeklődőek. Az egyéni
és társas kompetenciák kialakítására törekvés.

Intézményünkben nyáron egy torna szoba kialakítására kerülhet sor. Ennek nagyon
örülünk, és már nagyon várjuk mi is. Fontos az egészséges életmód kialakítása, ennek
mielőbbi megalapozása. Az egészséges életvitel, mozgás, az edzés váljon mindennapi
igényükké.
Szeretettel várunk minden leendő óvodás gyermeket a Ney Ferenc Óvodába!
Pedagógusaink:

Szuromi Vancsó Katalin és Kun Enikő Katica csoport
Jakabné Sós Kinga és Csató Vivien
Mici Mackó csoport
Lakóné Zagyvai Andrea és Kásáné Sztankovics Tünde Pillangó csoport

5

