Zalaegerszegi
Belvárosi II. sz . Óvoda
Szent László utcai
Tagóvodája
8900Zalaegerszeg
Szent László utca 43.
Telefon: 92/313-566
E-mail: szentlaszlo@zelkanet.hu
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz.
Óvoda vezetője:
Novákné Borsos Ildikó
Tagóvoda vezető:
Őriné Both Márta
Óvodai nyílt nap időpontja:
2018. április 10. 15.30-17.15
óráig

Az intézményünk 645 – 1715-ig tart nyitva.
Nyári zárva tartás: 2018. július 02. – július 27.
Óvodánk Zalaegerszeg déli, alsójánkahegyi városrészében, családi házas, kertvárosias
övezetben működik 1973-tól. Kétszintes, tágas, jól felszerelt épületben fogadjuk a
gyermekeket.
Óvodai csoportok száma:

2 csoport

Csoportszervezés:

vegyes csoportok

Férőhelyek száma:

50 fő

Csoportszobáink tágasak, nagy légterűek. A csoportszobákhoz mosdó, öltöző tartozik.
Tornaszobával, sószobával, fedett teraszokkal rendelkezünk. A neveléshez szükséges korszerű
fejlesztő eszközökkel (mozgásfejlesztő eszközök, fejlesztő játékok, zenei készletek) jól
ellátott intézményünk. A kétszintes épület földszintjén közös rendezvényekre, ünnepségekre,
kiállításokra alkalmas nagy tér áll rendelkezésünkre. Az utóbbi években számos fejlesztés
valósult meg az épület korszerűsítése érdekében. Pályázati és alapítványi támogatásokkal a

csoportszobák, öltözők berendezése, bútorzata került felújításra. Folyamatosan bővítjük
fejlesztő játékeszköz készletünket.
Külső környezeti adottságaink ideálisak. Udvarunk nagy zöldfelülettel ellátott, korszerű
játékszerekkel, árnyas, gazdag növényzettel rendelkezik.
Az óvoda dolgozói:

-

4 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus
( 3 fő szakvizsgával rendelkezik)

-

1 fő pedagógiai asszisztens

-

2 fő dajka

-

1 fő konyhai dolgozó

-

1 fő fűtő-karbantartó

Óvodánkban a „Varázslat négy szigete” saját pedagógiai program szerint történik a
gyermekek nevelése, fejlesztése. Pedagógiai programunk kiemelt feladatai az egészséges
életmódra nevelés, mozgás, érzelmi nevelés, szocializáció, anyanyelvi képességek fejlesztése.
Logopédiai fejlesztést, egyéni fejlesztő prevenciós foglalkozásokat az óvodai ellátás
keretében, külső szakemberekkel biztosítunk.
A szülők többletigényének megfelelően van mód játékos idegen nyelv, néptánc, hittan
foglalkozások szervezésére délutáni időszakban.
Tagóvodánkban

helyi

sajátosság

a

környezettudatos

szemléletmódra

nevelés

hangsúlyozása. Az e területen végzett több éves szakmai munka eredményeképpen harmadik
alkalommal nyertünk Zöld Óvoda címet. Aktív résztvevői, szervezői vagyunk az Ökováros
programoknak. Óvodánk több éve házigazdája a Madarak és Fák napi városi óvodai
rendezvénynek.
Arra törekszünk, hogy gyermekeink közvetlen élmények, tevékenységek során ismerjék meg,
óvják és becsüljék a természeti és társadalmi környezet értékeit. Kirándulunk, madárgyűrűző
programot szervezünk az óvodában. A fenntartható fejlődés szemléletét a mindennapi
gyakorlatban beépítve alkalmazzuk az óvodai élet keretei között (takarékos energiahasználat,
újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, természetes anyagok használata). Óvodánk
udvarán ehhez egyre bővülő lehetőségeket biztosítunk: fűszerkertet, komposztálót,
madárkertet, konyhakertet készítettünk. Az elmúlt évben taposóösvényt is kialakítottunk. A
Virágos Zalaegerszegért, és a Legszebb konyhakertek pályázatokon rendszeresen részt
veszünk, szép eredménnyel.

A mindennapi óvodai életet az év során gyakran színesítjük családi programokkal, melynek
szervezésében a szülők aktív részvételére mindig számíthatunk: környezetszépítő délután,
gyermeknapi családi sport és játékdélután, ünnepi készülődések, kézműves programok.
A gyermekek számára biztosítjuk a kulturális rendezvényeken való részvételt (bábszínház,
koncert).
Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő kedves szülőket, leendő óvodásokat!

