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Óvodánk Nyíregyháza várostól mintegy 4 km-re fekvő Sóstóhegyen található.
Az épület 1980-ban épült, és 1981 januárjától fogadjuk a gyermekeket.
Mivel településünk a mai napig dinamikusan fejlődő városrész szükségessé és életszerűvé vált
óvodánk bővítése. Egy új csoportszoba, tornaszoba, fejlesztőszoba és egyéb kiszolgáló
helységek kerültek kialakításra.
Óvodánk elhelyezkedése nagyon kedvező. Egyrészt, nagyon jól megközelíthető úgy, hogy
távol esik a nagy forgalmú fő utaktól, így a gyermekek valóban jó levegőn tartózkodhatnak az
udvaron a mindennapok folyamán. Másrészt, a Sóstó, a Sóstói erdő, a Vadaspark, a
Múzeumfalú, a Tüskevár, az Igrice természetvédelmi terület közelsége kifogyhatatlan
élményforrást jelent az idejáró gyermekek számára.
Tágas, füves, virágos, jól felszerelt udvar áll a gyermekek rendelkezésére. A telepített
játékeszközök kiválóan szolgálják a gyermekek változatos mozgásigényének kielégítését.
A csoportszobák mindegyike más-más hangulatú, arculatú, melynek kialakítása az ott
dolgozók többéves munkájának eredménye.
Csoportszervezésünknél törekszünk a homogén szervezési formára, ill. a közel azonos korú
gyermekek vannak egy csoportban.
A nevelőtestületünk szemléletében a gyermekközpontúság, a befogadás az individuális
nevelés, a személyre szóló fejlesztés a legfontosabb helyre került. A folyamatos fejlesztés
képessége igénnyé vált, és beépült a szervezeti kultúrába.
A nevelőmunkát segítő dolgozók példa értékűen járulnak hozzá, hogy a nevelőmunka
zavartalanul megvalósuljon. Nyitottak az újra, munkájukkal támogatják a pedagógiai munkát,
és a megfelelő környezetalakításnak nagymértékben részesei.
Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, a
speciális fejlesztő játékok, eszközök biztosítására, valamint a játéktevékenységek minőségi és
mennyiségi fejlesztésére.
A programunk megvalósításához minden területen van annyi eszközünk, hogy nincs akadálya
a vállalt feladataink elvégzésének.
Természetes törekvésünk volt, hogy a mozgáson és játékon túl minden tevékenységhez
egyenletesen biztosítsuk a feltételeket.
Sajátos arculatunk a „Komplex prevenciós óvodai program” adaptációjával, a hagyományok,
a környezetvédelmi „Jeles Napok” domináns megjelenítésével és a helyi sajátosságok
beépítésével alakult ki.
Nevelésünk folyamatában kiemelt helyet foglal el a gyermekek környezetükhöz fűződő
pozitív viszonyának kialakítása, a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozása.

Az átvett nevelésfilozófia és tartalmi rendszer szerencsésen ötvöződött a nevelőtestület
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gyermekközpontúság, az egyéni fejlesztés, a kötetlen életszervezés, a játék, mozgás
dominanciája, a partnerközpontú működés stb. Az értékeknek megfelelően alakított
tevékenységek egyéni arculatok eredményesek.
Külső megjelenésben a minél természetesebb anyagok jelenléte a gyermek életterében, a
gyermek és felnőtt formaruha alkalmakkor történő viselése, az embléma következetes
használata biztosítja a sajátos megjelenést.
Hagyományaink őrzése, beépítése, kulturális értékeink átörökítése, a helyi lehetőségek
kihasználása segíti egyéni arculatunk alakulását.
Törekvésünk, hogy a sajátos arculatot, az óvodát még vonzóbbá tegye.

HAGYOMÁNYAINK:
Kultúraátadásunkban fontos a nemzeti hagyományok ápolása.
A
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kezdeményező szerepet vállalva elevenítjük fel az óvodában nemzetünkre jellemző
hagyományokat.
A közelben található a Múzeumfalu, ezt próbáljuk minél jobban kihasználni munkánk során.
A közös játék jókedvű, derűs hangulata élmény a gyerekeknek. Az általuk feldolgozható
néphagyományok köréből válogatunk.
Sokféle tevékenységeken keresztül lehet megismertetni a gyerekeket a népszokások
tartalmával. A játék, a kézimunka, éneklés, elbeszélés, versmondás, mese, énekes játék, tánc
is kapcsolódhat egy-egy népszokás felelevenítéséhez.
Az ünnepek kiemelkednek az óvoda mindennapi életéből, de tartalmában illeszkedik
életkoruk sajátosságaihoz.
Fontos, hogy az ünnep külsőségekben, hangulatában is jelentsen élményt a gyereknek, legyen
jelentősége a hagyományok, értékek őrzésében.

