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

Az intézmény címe: 5000 Szolnok, Szapáry utca 8.

A térképért kattintson ide! 

Telefon: +36 20/325-0660

E-mail: szapary@szolnokiovodak.hu

Tagintézmény vezető: Csomorné Tóta Rita 

Fogadóórája - előzetes egyeztetés alapján - szükség szerint páros hét:16.30 - 17-ig

Gyermekvédelmi megbízott: Juhász Mónika Olga

fogadóórája: minden hónap első hétfője

Intézményünk bemutatása

Új óvodánk, a belváros szívében, közel a Tisza- parthoz családi házakkal és belvárosi munkahelyekkel

övezett környezetben helyezkedik el.

A  régi  épület  2018.  évben  teljes  egészében  lebontásra  került,  helyén  egy  megújult,  európai

színvonalú épület áll, mely építészeti stílusa gyönyörűen illeszkedik az utcaképbe. 

A 6 csoportos, 150 férőhellyel rendelkező óvoda nagy, parkosított udvarral rendelkezik, amely biztosítja

a gyermekek számára a természet közeli, szabadban történő mozgáslehetőséget, játékot.

A játszóudvaron az uniós szabályoknak megfelelő szabadtéri épített játékok (mászókák, csúszdák,

homokozók)  teszik  gazdaggá  az  udvari  életet,  amelyeket  kerti  asztalokkal,  székekkel,  mozgásos

eszközökkel,  a  csoportszobákból  kihelyezett  játékokkal  is  színesítünk.  Az  épületben  elhelyezkedő

tornaszoba óvodánk mozgásos tevékenységeinek ad helyszínt. 

     Hat  csoportszobánk  és  a  hozzájuk  tartozó  korszerű,  esztétikus  mosdóhelyiségek  a  gyerekek

korosztályának, igényeinek megfelelő bútorokkal, eszközökkel kiegészítőkkel felszereltek.

Minden  csoportszobában  projektor  és  interaktív  tábla  működik.  Infrastruktúránk  fejlesztéseként

valamennyi csoport laptoppal is rendelkezik, melyekkel a digitális nevelés alapjait támogatjuk. 

Játékeszközeinket  és  a  mozgásos  tevékenységekhez  szükséges  mobilizálható  eszközöket  szülői

segítséggel, pályázati lehetőségek kihasználásával folyamatosan bővítjük.

http://maps.google.hu/maps?q=5000+Szolnok,+Szap%C3%A1ry+utca+8.&hl=hu&ie=UTF8&sll=47.172914,20.193106&sspn=0.011421,0.01929&hnear=5000+Szolnok,+Szap%C3%A1ry+utca+8&t=m&z=16
mailto:szapary@szolnokiovodak.hu
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Szakmai kompetenciáink

Óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője a 12 fő óvodapedagógus.

Óvodapedagógusaink szakmai többletkompetenciákkal magas színvonalú munkát valósítanak meg a 
mindennapokban. 

- 1 fő vezető óvodapedagógus szakvizsgával,

- 2 fő óvónő - tanítói diplomával,     

- 1 fő drámapedagógusi oklevéllel,                                      

- 1 fő fejlesztő szakvizsgával,

- 1 fő minőségfejlesztő szakvizsgával, 

- 1 fő mentori képesítéssel, 

- 1 fő nyelv-és beszédfejlesztő szakvizsgával
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- 1 fő gyógy testnevelői szakvizsgával rendelkezik. 

Pedagógiai értékeink

Óvodánkban a spontán és a szervezett mozgás elsődlegessége kiemelt szerepet kap.

Nevelő munkánkat, tevékenységeinket mindannyian mozgásos programunk szellemében valósítjuk meg. 

A minden gyermek részére tervezett napi és heti mozgásos tevékenységek, lúdtalpmegelőző torna, 

„Mozgáskotta” mellett nagycsoportosainknak októbertől májusig vízhez szoktatás, úszás elsajátításának 

lehetőségét biztosítjuk a közeli Tiszaligeti uszodában. 

Aktív részesei vagyunk a Bozsik programnak, melynek során valamennyi nagycsoportosunkkal, heti 

rendszerességgel látogatunk el a tiszaligeti sportcsarnokba. 

Ősszel és tavasszal a természetbe kirándulunk valamint napi szintű gyümölcs és zöldségfogyasztással, 

egészséghét szervezésével is hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód megalapozására. 

Minden évben játékos mozgásos vetélkedőt,  a Szülőkkel és a gyermekekkel közösen „Mozdulj Szapáry!”

programot szervezünk. Aktív részesei vagyunk a város által szervezett ovi-foci bajnokság - és mozgásos 

vetélkedőnek is. 

Óvodánkban közös élményen alapuló játék és tanulásszervezés zajlik. Olyan problémahelyzeteket, 

kísérletezési lehetőségeket, közös „Mi együtt” élmény és tapasztalási helyzeteket teremtünk, melyben 

minden résztvevő sikerhez vezethető és megismerheti, átélheti a felfedezés örömét. Mindezt 

óvodánkban projekt rendszerű tanulásszervezési módszerrel valósítjuk meg.

Tehetséggondozás

Gazdag eszköztárral  rendelkező tehetséggondozó műhelyünket  2009-ben "Nyíló virágok" elnevezéssel

indítottuk el - művészeti területen. A műhely tagjai tehetség hajlamot mutató gyermekek, akik heti egy

alkalommal  zenei,  improvizatív  mozgás  valamint  vizuális  gazdagító  tevékenységeket  végezhetnek

óvodánk műhelyében. 

Pedagógiai innovációink

- Mozgáskotta  - mozgásfejlesztő program (2015 – 16. nevelési évtől)

- Boldog Óvoda (2019 – 20. nevelési évtől) 

- Digitális nevelés (2020-21. nevelési évtől) 
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Közösségi életünk, hagyományaink – ünnepeink

Valamennyi értékközvetítő programunkkal, tevékenységünkkel a családok szemléletét igyekszünk 

formálni, valamint erősítjük óvodánk és a családok közötti partneri együttműködést.

Ünnepeink kiemelkednek az óvodánk mindennapjaiból: mind külsőségeiben, mind belső tartalmukban 

jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Kiválasztásukban és megszervezésükben fontos 

szempont, hogy a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartjuk. 

Hagyományaink, ünnepeink:

- SZVÓ szintű témahét: egészség hét: vetélkedő, őszi természetjáró nap, „Tök jó nap!” – őszi 

családi barkács délután és az egészséges életmódot támogató tevékenységek

- Mikulás várás

- Karácsony - adventi készülődés a Szülőkkel közösen

- Ovi – farsang

- „Mozgáskotta” - bemutató Szülők részére

- SZVÓ szintű témahét: Március 15.  – nemzeti ünnepünk megünneplése

- tavaszi családi barkács délután (Húsvét) 

- tavaszi természetjáró nap 

- „Mozdulj Szapáry!”   - Szülőkkel közös délelőtti mozgásos program 

- Májusfa állítás 

- Gyermeknap - Szülőkkel közös programunk

- Csoportszintű évzárók, nagycsoportosok elköszönése az óvodától  

Kapcsolataink

Kapcsolataink szerteágazóak: igazodnak a szakmai és egyéb feladatainkhoz, tevékenységeinkhez.  A 

Szolnok Városi Óvodák tagintézményeivel alkalomszerű, szakmai tartalmú együttműködéseket tudhatunk

magunkénak.  Kapcsolatot tartunk fent a közeli általános iskolákkal, tanítónőkkel, bölcsődével, 

egészségvédelmi területen a védőnővel, a civil szervezetek közül a városi  és a Szolnok Városi Óvodák 

nyugdíjas klubjával valamint a szolnoki Bartók Béla kamarakórussal.Munkánkat segíti a szociális segítő 

hálózat, a speciálisan képzett szakemberek, nevelési tanácsadó, POK, Szolnok Városi Pedagógiai 

szakszolgálat, SZKTT Humán Szolgálati Központ.
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A külső programok helyszínei közül partneri kapcsolatot ápolunk az Aba – Novák „Agóra” Kulturális 

Központtal, Napsugár Gyermekházzal, rendszeres látogatói vagyunk a Verseghy Ferenc Megyei 

Könyvtárnak valamint részt veszünk a Szigligeti Színház, Városi Sportcentrum, Damjanich János 

Múzeum rendezvényein. 

Alapítványunk

Neve: "Szapáry utcai Óvodáért" Alapítvány

Célja, hogy az alábbi közhasznú tevékenységgel elősegítse:

- az óvodás gyermekek neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez szükséges, igényes tárgyi feltételek 
biztosítását

- az óvodai gyermekrendezvények támogatását.

A kuratórium elnöke: Nádasné Bohács Ilona - óvodapedagógus

Az alapítvány jellege: alapítványunk nyitott, nonprofit szervezet, ahhoz bármely hazai vagy külföldi 

természetes és jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező egyén pénzbeli vagy természetbeni 

adományokkal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

Alapítványunk vagyongyarapításának lehetőségei:

 pályázatokon részvétel
 óvodai gyermeknap
 jótékonysági bál bevétele
 szülők adója 1 %-ának felajánlása

Alapítványunk számlaszáma: 18830998-1-16

Tisztelettel fogadjuk és köszönjük felajánlásaikat!


