


 

 

BEMUTATKOZÁS 

Intézményünk a Szolnok Városi Óvodák a város egész területén biztosítja az 

óvodás korú gyermekek nevelését három éves kortól a tankötelezettség 

kezdetéig. 

A gyermekek nevelését intézményeinkben tiszta, esztétikus tárgyi környezet 

szolgálja. A csoportszobák hangulatos berendezése tükrözi a pedagógiai 

programnak megfelelő sajátosságokat, otthonos, családias terek biztosításával. 

A szolnoki óvodákban a gyermekek szükségleteire alapozva folyik az óvodai 

nevelés odafigyelő, szeretetteljes légkörben. 

Közös szakmai értékrendünk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, 

tevékenységben történő fejlesztése, a kulturált, egészséges életvitel 

megalapozása. Az élménygazdag óvodai élet szervezésével kíváncsiságukra 

alapozunk, hogy nyitottak legyenek a világra, motiváltak a tanulásra. 

„Nekünk minden gyermek fontos”☺ 

INTÉZMÉNYI ADATAINK 

Tagintézményeink száma 19 

Gyermekcsoportjaink száma 86 

Férőhelyszám 2095 

Pedagógusok száma 

A pedagógus életpálya modell szerint: 
181 

gyakornok 18 

pedagógus I fokozatba sorolt  96 

pedagógus II fokozatba sorolt 54 

mester pedagógus 13 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott 180 

gyermekpszichológus 1 

gyógypedagógus 4 

pedagógiai asszisztens 31 

dajka 87 

egyéb segítő alkalmazott 57 

Szakvizsgázott óvodapedagógus 86 

ebből vezető szakvizsgája van 18 



 

 

SZAKMAI TÖBBLETEINK 

A Szolnok Városi Óvodák nevelőtestületére jellemző a tenni akarás, az új 

feladatok megoldásához az önfejlődés, a megújulás képessége, a szakmai 

kapcsolatok keresése és a napi munkafolyamatok tudatos végzése.  

Az életen áttartó tanulás, a folyamatos szellemi megújulás önképzés, mint  

többségi erőforrás a nevelőtestületben jelen van.  

 

Okleveles pedagógia szakos bölcsész-és tanár: 1 fő 

Pedagógia alapszakos bölcsész: 1 fő 

Szakterület 

1 fő óvodai szakértő 

6 fő közoktatási vezető 

6 fő intézményvezető és középvezető 

8 fő vezető óvodapedagógus 

2 fő óvodai menedzser 

15 fő nyelv- és beszédfejlesztő 

10 fő gyógytestnevelés 

10 fő fejlesztő óvodapedagógus 

1 fő tanácsadó szakpszichológus 

2 fő minőségbiztosítási szakterület 

2 fő fejlesztő és differenciáló pedagógia 

1 fő drámapedagógia 

1 fő Montessori-pedagógia 

1 fő gyermektánc az óvodában 

1 fő óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 

1 fő óvodai zenei nevelés legújabb elméleti és gyakorlati 

ismeretei 

 

 

 

 



 

 

AZONOS ÉRTÉKRENDÜNK 

Érzelmi nevelés,  szocializáció – érzelmi, 

erkölcsi, és közösségi nevelés 

A Szolnok Városi Óvodákban érzelmileg 

gazdag, pozitív beállítódású, a társas 

viszonyokban magabiztos gyermeket nevelünk.  

Óvodásainknak elfogadó, derűs otthonos 

légkörben, sajátos hangulati elemekkel 

teremtjük meg az érzelmi biztonságot, a MI és EGYÜTT élmény 

közösségformáló hatását. 

 

Játék, és tevékenységen történő tanulásszervezés –  

élményen alapuló tevékenységszervezés 

Az élményen alapuló tevékenységszervezés 

érdekében változatos tevékenységeket 

biztosítunk a gyermekek számára, építünk 

kíváncsiságukra, a gyermeki élményekre, 

tapasztalatokra, érdeklődésre.  

Gazdag élménykínálattal, és irányított 

tevékenységek szervezésével lehetőséget 

teremtünk a spontán tanulásra, és a gyermekek 

készségének, képességének fejlesztésére; közös 

felfedezések, együttes tevékenységek során 

bővítjük ismereteiket.  

A problémák sokoldalú megközelítésével, 

tapasztalatszerzésével a gyermekeink 

megismerik az őket körülvevő világot, nyitottá, 

motiválttá, érdeklődővé válnak. 

Egészséges életmódra nevelés 

A Szolnok Városi Óvodásokban kialakítjuk az 

egészséges életvitel és a rendszeres, 

mindennapi egészségfejlesztő testmozgás 

igényét. 

Óvodapedagógusaink attitűdjével biztosítjuk a 

gyermekek egészségének óvását, megőrzését. 

Kialakítjuk a betegség megelőzés, a kulturált 

egészség megőrző, illetve a gyermek 

környezete védelméhez és megvalósításához 

kapcsolódó szokásokat.   



 
 

ELŐNYÖS KÜLÖNBÖZŐSÉGEK 

A közösen kialakított és elfogadott értékrendünk mentén, azonos nevelési 

hatásokkal neveljük a ránk bízott gyermekeket, megtartva a sajátos 

tagintézményi arculatot, előnyös különbözőségeket.  

 

 

 

 



 

 

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE 

Intézményünkben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése komplex 

módon, a gyermekek egyéni szükségleteinek, és a törvényi előírások figyelembe 

vételével történik. 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése  

a) Sajátos nevelési igényű gyermek 

b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

c) Kiemelten tehetséges gyermek 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrációja befogadó, elfogadó, 

bátorító pedagógiai attitűddel, a sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók 

figyelembe vételével valósul meg. Olyan légkört teremtünk, mely a felnőttek és a 

gyermekek körében egyaránt biztosítja a „másság” elfogadását, tolerálását. 

Az integrált nevelést segítik: pszichopedagógus, óvodapszichológus, 

logopédus, gyógypedagógusok, konduktor és speciális végzettségű 

óvodapedagógusok. 
A nevelés eredményeként a sérült gyermekek képessé válnak a közösségbe való 

beilleszkedésre, iskolába lépésre.  

A „tehetségígéret” gyermekek tehetségének kibontakoztatása élmény gazdag, 

komplex tevékenységek sokszínű kínálatával a mindennapi tehetséggondozás 

keretében valósul meg, illetve a speciális érdeklődésüket a Gyermekvilág 

Tehetséggondozó Program alapján gazdagító műhelyfoglalkozásokon fejlesztjük. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

A gyermekvédelmi tevékenységünket a gyermekvédelmi törvénynek 

megfelelően, általános és speciális gyermekvédelmi feladatok ellátásával 

valósítjuk meg.  

Az óvodai gyermekvédelmi integrációs tevékenység a prevencióra épül; a 

humánum, segítőkészség, megértés, támaszadás jellemzi. A szülőkkel bizalmi 

kapcsolatot alakítunk ki, odafigyelünk a gyermekek életében jelentkező 

problémákra, és okainak feltárása. 

A felmerülő gyermekvédelmi esetek megoldása érdekében belső- és külső 

jelzőrendszert működtetünk, rendszeres kapcsolatban állunk a gyermekek 

védelmét szolgáló szervekkel, hatóságokkal. 

 



 

 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ZÁRÓ SZAKASZA 

„VARÁZSCERUZA” SZAKASZ 

 
Az intézményünkben nevelkedő 5-6-7 éves 

gyermekeket „Varázsceruza” programmal segítjük 

az iskolakészültség elérésére.  

Differenciált óvodai tevékenység szervezéssel, 

gazdag élmény- és tapasztalatszerzési lehetőség 

biztosításával, változatos módszertani eljárásokkal, 

egyénre szabott fejlesztéssel segítjük a tanuláshoz 

elengedhetetlenül szükséges képességek 

kialakítását. 

 

 

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK  

☺ Közös értékek, célok meghatározása 2007/2008. 

☺ tehetségpont regisztráció-akkreditáció 2010/2011/2014. 

☺ IIASA-Shiba Alapítvány – Oklevél 2010. 

☺ Szolgáltató Város Mintaprojekt – Oklevél 2010. 

☺ Előminősítés – Jó gyakorlatok feltöltése 2010. 

☺ EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” díj 2011. 

☺ Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017. április 

☺ Committed to Excellence 2 Star, EFQM díj 2019. március 

 

 


