ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Gyöngyszem Tagintézménye

Óvodánk 1980-ban épült, egyszintes, lapos tetős épület, melyben 6 csoportszoba került
kialakításra. Elhelyezkedésünket tekintve jól megközelíthető, forgalomtól, zajtól, védett,
lakótelepi lakások és oktatási intézményekkel körülölelt, barátságos környezetben található.
Közvetlen közelünkben található a Babaház Bölcsőde, Zelk Zoltán Általános Angol- Német
Kéttannyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Lippai János Mezőgazdasági
Szakközépiskola.
Osztott és osztatlan csoportok egyaránt megtalálhatók.
A csoportszobák szépen, esztétikusan berendezettek, tükrözve pedagógusaink kreativitását és
szem előtt tartva gyermekeink kényelmét.
Az épületen belül, 2 helyiség összenyitásával kialakításra került egy tornaszoba is, melynek
felszereltsége a gyermekek mozgásfejlődését kiválóan szolgálja, valamint az óvodánkban
rendezett programoknak is teret biztosít.
Nevelési céljainak megvalósításában alapvetően támaszkodik az óvodás gyermekek
természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és a játékra, mint a fejlődést meghatározó
tényezőkre.
Úgy gondoljuk, hogy erre az alapra nyugodtan építkezhetünk és megvalósíthatjuk pedagógiai
elképzeléseinket abban a reményben, hogy munkánkat még jobban, még eredményesebben
végezhetjük a ránk bízott gyermekek javára.
Közös célunk a program megvalósításával, a korai fejlődés tudatos támogatása prevencióval
és komplex személyiségfejlesztéssel.
Óvodánk eredményes működésének feltétele, hogy a szülők magukénak érezzék az intézmény
programját, azzal azonosulni tudjanak, a sikeres együtt munkálkodás érdekében. Őszinte
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gyermekeinknek sokoldalú, egészséges, harmonikus személyiségfejlődését megvalósítjuk.
Közös projektben dolgozunk a Zilahi partner óvodánkkal. Ennek témája az óvodánk,
városunk, hagyományainak szokásaink bemutatása szélesebb körben. Törekszünk óvodánk
hagyományainak megújítására, újra gondolására, szükség esetén átszervezésére.
Csatlakoztunk a „Madár-barát” óvoda programhoz, amelyet továbbra is aktívan szeretnénk
folytatni. A gyermekek mindennapjaiba beépíteni, hogy óvják vigyázzák a környezetük, a
környezetükben fellelhető állatok védelmét.
Kiemelten fontosnak érezzük az óvoda környezetének rendezett, parkosított kialakítását,
folyamatos ápolását, gazdagítását.

A programunknak megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezünk. Igyekszünk anyagi
lehetőségeinktől függően rendszeresen bővíteni eszközeinket és a más meglévőket
karbantartani.
Helyi specialitás a műfüves focipálya és a 2-es, 4-es, 6-os csoportokban lévő 5 m2-es
tornaszobákban tini-kondi tornaeszköz, mely még több lehetőséget nyújt a mozgásra.
Az óvoda speciális feladatai:


Mozgáskultúra fejlesztése az ovi-foci és a gyermekjóga által.
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