
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Épületünk egy oktatási centrum részeként: bölcsőde, három általános iskola és 

gimnázium szomszédságában működik. A terület nagyságából és a város szerkezetéből 

adódóan sajátosan jellemző ránk, hogy együtt neveljük a lakótelepen és a város szélén épült 

kertvárosi környezetben élő gyermekeket. A földszintes, pavilon rendszerű épületben 6 

csoporttal működünk. 

A gyermeklétszám és a kihasználtság igen magas. Óvodánk nevelőtestületét nagyfokú 

hivatástudat, az új iránti fogékonyság, a minőségre való törekvés jellemzi. Elfogadó, segítő és 

támogató munkahelyi légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket. 

A játszóudvaron változatos mozgásfejlesztő fajátékok, homokozók, közlekedési utak, és 

egy műfüves focipálya biztosítja a gyermekek játékigényének, mozgásvágyának kielégítését. 

Többen rendelkeznek szakvizsgával, (tanulási zavarok preventív pedagógusa, közoktatás – 

vezető, tehetség gondozás-fejlesztés szakvizsga) és egyéb szakképesítéssel. 

A csoportok életébe beépültek azok a sajátosságok, melyek az óvónők plusz 

képesítéseinek birtokában a gyermekek speciális fejlesztésére irányulnak, ezáltal színesebbé, 

változatosabbá téve óvodánk arculatát. 

Óvodapedagógusaink részt vesznek a Nyíregyházi egyetem nappali és levelező 

tagozatos hallgatóinak gyakorlati képzésében, illetve a vizsgák lebonyolításában. 

Óvodapedagógusaink figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítve a tehetség kibontakoztatását, a 

hátrányos helyzetűek felzárkóztatását a szükségletek és a gyermeki jogok tiszteletben 

tartása mellett.  

Mindennapi munkánkat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvoda titkárok 

valamint technikai dolgozók segítik. Célunk és feladatunk óvodai nevelésünk eredményessége 

érdekében, hogy naprakész információnyújtással, segítségadással, tanácsainkkal, pedagógiai 

ismereteik bővítésével elérjük az óvodapedagógus - dajka - pedagógiai asszisztens egymásra 

épülő, összehangolt munkáját a gyermekek eredményes nevelése – fejlesztése érdekében. 

Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik, ahol biztosítják a különböző ételallergiás 

gyerekek sajátos étkeztetését is.  

Óvodánk Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós óvodai program 

adaptációjaként készült el. Tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket 

meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok korai kiszűrését és 

megelőzését is. Pedagógiai programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek célzott 

fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes 

iskolakezdésre, az iskolai beilleszkedésre. 



Nevelőmunkánk a játékra - mozgásra épül, ezekben valósul meg, játékos 

módszerekkel adjuk át az új ismereteket. 

Folyamatos napirendi keretben a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 

mellett, szem előtt tartjuk az egészséges életmód alakítását, az érzelmi nevelést és a 

szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósítását. 

Gyermekeink gondozását, nevelését és képességfejlesztését egyaránt szervezzük 

heterogén és homogén csoportokban. A sikeres nevelői munkánkhoz feltétlenül fontos, hogy 

a szülőkkel közösen, egységes elvek alapján neveljük gyermekeinket. 

Együttműködünk a szülőkkel és igényeljük, hogy elmondják véleményüket, ötleteiket 

a munkánkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan. 

 

Rendezvényeink: 

Rendszeres résztvevői vagyunk a város által szervezett kulturális és sport 

rendezvényeknek (Környezetvédelmi jeles napok, néphagyományok ünneplése, Ovilimpia, 

Nyuszi futás, Bozsik-program, Magyar népmese napja, Hello Nyíregyháza, Ovis Karácsony, 

Ovi-kori).  

Nagy sikert arat a 6-7 éveseink számára szervezett térítésmentes úszás és 

korcsolyatanulás, mely Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyírsuli 

Úszószakosztályának,Sportcentrum együttműködéseként valósul meg.  

 

Szülői igények alapján szervezünk: 

Ovi-focit (Monbebé Alapítvány), néptánc-társastáncot, nyelvvel való ismerkedést, kézműves 

foglalkozást, gyermektornát, hitoktatást. 

 

Kiemelt céljaink: 

▪ Környezettudatos, természetbarát magatartás és szemléletmód kialakítása. A 

fenntarthatóságra nevelés megvalósítása. A természet tevékeny megismerése során a 

gyerekeknél a természetvédő, vizsgálódó szemlélet kialakítása, a „természeti szép” 

megláttatásán keresztül a természet szeretetének megalapozása, a környezethez 

fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása. 

▪ A mozgás segítségével az egészségtudatos szemlélet elmélyítése, az egészséges 

életvitel igényének megalapozása. 

 

 



Feladataink: 

▪ Tudatosítani a gyermekekben a környezetvédelem fontosságát, a környezet 

szennyezés veszélyeit. A természet szépségeinek felfedeztetése. Szűkebb és tágabb 

környezetünk aktív megismerése. Cselekvéses megtapasztaláson alapuló programok 

szervezésével környezetbarát szokások megalapozása. Egyre nagyobb biztonsággal 

tájékozódjanak és igazodjanak el környezetükben. A természetben szervezett 

foglalkozások a természet szeretetéből fakadó, egész életre szóló élményt jelentsenek, 

kapjanak életkoruknak megfelelő magyarázatot, ismeretet. A kiválasztott témák 

igazodjanak a lakókörnyezet sajátosságaihoz. 

 

▪ A mozgás megszerettetése, a szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzés. Ismerkedés a 

sport tevékenységeket előkészítő különféle mozgásos játékokkal. 

 

 


