
Szolnok Városi Óvodák
5000 Szolnok, Szapáry u. 8
OM:201071
Telefon:56/421-618

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Ady E. u 24/a

A térképért kattintson ide!

Telefon: +36 20/320-1190

E-mail: gezenguz@szolnokiovodak.hu

Tagintézmény vezető: Béresné Horváth Márta

fogadóórája: Minden hónap első keddje 11:00-12:00.

Gyermekvédelmi megbízott: Korom Melinda

fogadóórája: Szükség szerint, előre megbeszélt időpontban

Óvodánk bemutatása:

Óvodánk nagyon kedvező helyen a városközpontban található. Családias, barátságos légkörben, három
homogén csoporttal működik. 

               

Méhecske csoport                                             Katica csoport                                      Pillangó csoport

Rendkívüli  előnye,  hogy  a  város  nevezetességei,  fontos  épületei  az  óvodáskorú  gyermekek  számára
könnyen, biztonságosan elérhetőek:  Művelődési ház, Kossuth tér,  Verseghy Ferenc Könyvtár. Gazdag
élményszerzési lehetőséget biztosítunk a könyvtár, színház, múzeum és kiállítások látogatásaival.

Az  óvodánkban  dolgozó  szakemberek  szakmailag  felkészültek,  folyamatos  továbbképzéseken,
munkaközösségekben vesznek részt. Óvodánkban 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 2 pedagógiai asszisztens,
és  1  szakápoló biztosítja  a  gyermekek számára  a  harmonikus fejlődést.  Tagintézményük  befogadja  a
cukorbeteg gyermekeket, melynek feltételeit szakképzett egészségügyi ápoló biztosítja az erre alkalmas
egészségügyi szobában. 

mailto:gezenguz@szolnokiovodak.hu
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=Szolnok,+Ady+E.+u+24%2Fa&sll=47.121092,20.212211&sspn=0.008498,0.016544&ie=UTF8&z=16&iwloc=A
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A közös élmények beépülnek a család mindennapi életébe
segítik az óvoda-család együttműködésének gazdag tartalmi elemeit.

Lehetőséget  biztosítunk  a  szülőknek  a  mindennapjainkba  való  betekintésbe  is.  Rendezvényeink,
szülőkkel  való  közös  kézműves  délutánjaink   ,  Zeg-zug  mesedélutánjaink  az  együttnevelés
eredményességéhez járulnak hozzá.  Óvodánkban kiemelt  szerepet  kap a  mesélés,  minden napot ezzel
zárunk.

Az óvoda udvara rendkívül kedvező, tágas, füves, gondozott, lehetőséget biztosít a mindennapi mozgás
szükségletének kielégítésére, játékos mozgásos élmények átélésére. 

Mozgásfejlesztő eszközeink változatosak, sokszínű mozgásformák és játékok gazdag tárházát  biztosítják.
A  mindennapos szervezett  mozgást segíti  nagycsoportosainknak a heti  egy alkalommal megrendezett
ovis torna a ”Tiszavirág arénában”. 
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A  Tiszaliget  parkosított,  zöld  övezetében,  túrákat,  kirándulásokat,  közös  programokat  szervezünk  a
családokkal.  Óvodánk  jól  felszerelt fejlesztőszobájában  lehetőség  nyílik a  gyermeki személyiség  és
képességek sokoldalú kibontakoztatására. 

Az ábrázolás és mese sajátos ötvözése részét képezi művészeti nevelésünknek, ezt segíti a mindennapi
mese, a szabadban elhelyezett rajzoló- alkotófal.

Délutáni fejlesztő tevékenységeken való részvételre is van lehetőség óvodánkban. A külön foglalkozások
az alábbi  területeken valósulnak meg:  Hittan,  Modern tánc (Dalma Dance Club SE),  Angol,  Fitt  Kid
(megvalósul elegendő számú jelentkező esetén).

Pedagógiai  programunk  az  "Intézményi dokumentumok"  menüben,  az  Intézmény  Pedagógiai
Programjában található.

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!  Szeretettel várjuk Önöket! 

Kérjük, látogassanak el hozzánk! 

Érdeklődhetnek, tájékozódhatnak óvodánkban!


