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

Nyitnikék Tagintézmény

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Dobó I. u. 29.

Telefon: +36-20-278-3773

E-mail: nyitnikek@szolnokiovodak.hu

Tagintézmény vezető: Bartyik Hajnalka

Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján

Tagintézmény vezető helyettes: Ragó Csabáné

Gyermekvédelmi megbízott: Juhász Nelli Ágnes

Fogadóórája: igény szerint

Szülői Szervezet elnöke: Barta Anita

Alapítványunk a „Nyitnikék Óvodásokért Alapítvány”

Adószám: 18833180-1-16

Alapítványunk  működésének  célja:  olyan  játékfeltételek  megteremtése  az  óvodai  gyermekközösség
részére, amellyel játékuk tartalmasabbá és sokoldalúbbá válhat.

Óvoda bemutatása:

Óvodánk  4  csoportos,  tágas  udvarral  körülvett,  a

60-as  években  épült  gyermekintézmény,  ami  a

város egyik –  zöldövezeti területén, a II. Rákóczi

Ferenc  Általános  Iskola  tőszomszédságában

helyezkedik el.
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Udvarunk,  folyamatos,  tudatos  fejlesztéssel  vált  alkalmassá,  a  sokoldalú gyermeki  tevékenységre.  Az

évszakváltás függvényében módunk van az óvodai élet szabadban történő megszervezésére. 

2015-ben  elnyertük  a  „Zöld  Óvoda”  címet,  melyet  2020-ban  újra  sikeresen  megújítottunk.  „Mini

Tanösvényünk”(különböző  burkolatú,  mezítlábas  ösvény)  segítségével  a  környező  világ  tevékeny

felfedezésére, megszerettetésére alkalmas.
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A  Nyitnikék  óvoda  adottságai,  szellemisége  igazi  óvodás  éveket  biztosít  minden  kisgyermeknek.

Elfogadjuk  és  felvállaljuk  az  egyéni  igényeket.  Figyelembe  vesszük  a  szűkebb,  tágabb,  társadalmi

környezet elvárásait.

A 3-6-7 éves gyermekek életkori szükségleteihez igazodva alakítottunk:

- vegyes  életkorú  csoportokat,  ahol  a  gyermekek  együtt  nevelkednek  3-7  éves  korig,  leképezve  a

családot; testvérek, rokonok, barátok együtt járhatnak, amely biztonságot nyújt.
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(Szokások gyorsabb elsajátítása, idősebbek példát mutatnak, szokásrendre figyelmeztetnek, segítenek, a

függetlenedés felgyorsul.)

- rugalmas,  folyamatos  napirendet,  amelynek  keretében  mindenki  egyéni  igénye,  fejlődési  üteme

szerint élheti mindennapjait; a legtöbb időt a játékra fordítjuk;

- változatos,  gazdag  játékos  tevékenységszervezést,  növekvő  időtartamú  csoportos  foglalkozást,

melyben a gyermek cselekvő aktivitása, a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzése, a felfedezés

lehetősége, valamint a kreativitása valósul meg.   

Az  óvodánkban  dolgozó  felnőttek  törekvése  a  gyermekek  feltétel  nélküli  elfogadása,  szeretetteljes

nevelése, a meglévő hátrányainak csökkentése, előítélet nélküli tisztelete, szeretete.

Pedagógiai  programunk  hatékony  megvalósulását  garantálja,  hogy  nevelőközösségünk  minden  tagja  felsőfokú

óvónői  képesítéssel  rendelkezik.  Az  alapképzésen  túl,  az  óvoda  sajátos  arculatának  megfelelő  kiegészítő

okleveleket is szereztünk.

A nevelőmunka színvonalának megőrzését,  folyamatos fejlesztését ön- és továbbképzéssel,  ill.  továbbtanulással

érjük el. A nevelőmunkát – az óvoda működésének biztosításán túl – közvetlenül szakképzett dajkák és pedagógiai

asszisztens segíti.

Óvodai férőhelyeink száma: 93 fő.

Alapelveink:

1.  A családi nevelés kiegészítése, esetenként hátránycsökkentő szerepvállalás.

2. Az egészséges életmód – érzelmi biztonság megteremtése óvodai nevelésünk alappillére.

3.  A gyermekek  mozgásszükségletének  kielégítésével  és  az  óvodai  élet  helyes  megszervezésével,  a

gyermekek egészségének megőrzése, testi-lelki-szellemi fejlődésének biztosítása. 

4.  Nevelőmunkánk  játékközpontú-  hangsúlyozzuk  a  játék szabadságát,  változatos  élmény-,  tapasztalat  és

ismeretszerzési lehetőségek nyújtása változatos helyszíneken.

5.  Zöld  óvodánkban  kiemelt  szerepet  kap  nevelési  folyamatunkban  a  környezettudatos  életvitel

megvalósítása, a környezettudatos értékek közvetítése, helyes szokásalakítás. A fenntarthatóságra nevelés

pedagógiai  tartalmát  minden  óvodapedagógus  és  alkalmazott  ismeri  és  alkalmazza,  viselkedésük,

szerepük mintaadó.

6.  A  Bokréta  és  a  Pásztortáska  csoportközi  foglalkozásainkkal  erősítjük  a  gyermekekben  a  népi

kismesterségek – néphagyományok örök értékeit.
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Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!

Nyitnikék Óvoda Nevelőtestülete


