ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Napsugár Tagintézménye

A Napsugár Óvoda épülete Nyíregyháza északi részén található, 6 csoportos 150
férőhelyes, de 180 gyerek befogadására alkalmas a folyamatos magas gyermeklétszám miatt
Lakótelep közepén helyezkedik el, a Micimackó Bölcsőde és az Apáczai Csere János
Gyakorló Általános Iskola szomszédságában, jó természeti és infrastrukturális környezetben,
közel a városi Stadionhoz, a sóstói erdőhöz a Nyíregyházi Főiskolához.
Az óvodában barátságos, szeretetteljes, nyugodt, elfogadó, családias légkört teremtünk
gyermekeink számára. Nevelőtestületünk elkötelezett híve nevelési programunknak, befogadó
szemléletű, igyekszünk megfelelni a társadalmi és szakmai kihívásoknak.
Folyamatos önképzéssel bővítjük szakmai ismereteinket. Nyitottak vagyunk a partneri
elvárások iránt.
Az óvodában barátságos, szeretetteljes, nyugodt, elfogadó, családias légkört teremtünk
gyermekeink számára. Nevelőtestületünk elkötelezett híve nevelési programunknak, befogadó
szemléletű, igyekszünk megfelelni a társadalmi és szakmai kihívásoknak.
Folyamatos önképzéssel bővítjük szakmai ismereteinket. Nyitottak vagyunk a partneri
elvárások iránt.
Óvodánk 2003. óta - felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását. A
befogadás eredményességének érdekében alapelvként fogalmazta meg a következő
célkitűzéseket:
- Befogadó óvodai légkör biztosítása, amelyben természetessé válik a gyerekek közötti
különbözőség.
- Azoknak az innovatív koncepcióknak a megvalósítása, amelyek elősegítik az elfogadó
szemlélet kialakítását
- Sajátos nevelési igényű, mozgásában akadályozott gyermekek egyéni fejlesztése,
melynek hatására javul életminőségük, hogy a későbbiek folyamán könnyebb legyen
beilleszkedésük a társadalomba.
- A sajátos nevelési igényű, mozgásában akadályozott gyermekek foglalkoztatását
biztosító, megfelelő eszköztár kialakítása.
- Egyéni sajátosságoknak megfelelő testi, lelki, szociális és értelmi érettség elősegítése,
mely biztosítja a sikeres, kudarc nélküli iskolakezdést.
Óvodánk arculatának kialakításához nagymértékben hozzájárult a stadion és a Sóstói erdő
közelsége, melyek a gyermekek szabad levegőn történő edzését, az egészséges életmódra
nevelés hatékonyságát segítik.

A gyakori természetjárások, a természetben való búvárkodás a természet szépségének
megláttatását, a környezet megismerését és megóvását segítik.
Igyekszünk az adott lehetőségeket maximálisan kihasználni annak érdekében, hogy
gyermekeink természetkedvelő, a valódi értékeket megóvó, környezetbarát felnőttekké
váljanak.
Büszkék vagyunk:
- a városi szinten elért sporteredményeinkre
- a vers és próza-mesemondó versenyen elért eredményeinkre
- rajzpályázatokon elért eredményeinkre
- országos közlekedési vetélkedőn elért első helyezésünkre
- a néptánc csoportjaink sikeres szerepléseire
Óvodai nevelésünk teljes cél és feladatrendszere a mozgás, a játék, a kultúraátadás hármas
keretére épül, melyen belül kiemelt jelentőségű a mozgásfejlesztés, a tájékozódó képesség
fejlesztése külső világ tevékeny megismerése /a kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt
adó tevékenység/ anyanyelvi nevelés, vizuális kultúra, zenei fejlesztés.

