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A Csillagközi Óvoda 1979-ben épült, a Kertváros szívében, lakóházak gyűrűjében, jó
természeti és infrastrukturális környezetben helyezkedik el.
Az Alsóerdő, a Jánkahegy közelsége lehetővé teszi, hogy óvodánk „kis lakói” sétákon,
kirándulásokon számtalan élményt, tapasztalatot, ismeretet szerezzenek. A környezettudatos
magatartásra nevelésre erőteljesen fókuszálunk, nemcsak azért, mert 2017. december 12-én
elnyertük az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA kitüntető címet, hanem azért is, mert a természet
szeretete, védelme, környezetünk szépítése örömforrás is egyben. Arra törekszünk, hogy a
gyermekekben

kialakuljon

a

megfelelő

értékrend,

a

környezettudatos

életvitel,

természetkedvelő, környezetbarát felnőtté váljanak. Ennek kapcsán részt veszünk a szelektív
hulladékgyűjtésben, a hulladék egy részét játék- és eszközkészítésre magunk is felhasználjuk.
Óvodánk nagy udvara sok mozgáslehetőséget biztosít a kisgyermekek számára a szabványnak
megfelelő, mozgásfejlesztő játékokkal, adottak a pihenés és napfürdőzés, télen a csúszkálás,
szánkózás lehetőségei is.
Büszkék vagyunk udvarunk virággruppjaira, az egész évben nyíló virágokra. Az apróbb kerti
munkákban a gyerekek szívesen segédkeznek, velünk együtt óvják, gondozzák növényeinket.

Alkalmazotti közösségünk jó példát mutat arra, hogy összefogással, tenni akarással milyen
széppé tudjuk varázsolni azt a miliőt, ahol élünk, ahol napjaink nagy részét töltjük. Ennek
eredményeként sikerrel pályáztunk, pályázunk a Virágos Zalaegerszeg programra, s 2010-ben
a Virágos Magyarország különdíjában részesültünk.
Óvodánk épülete egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően a 2011-es évben széleskörű
felújításon esett át, így korszerű, igényes környezetben fogadhatjuk a gyermekeket. A belső
helyiségek világosak, tágasak, a gyerekek kényelmét és biztonságát szolgálják.
Intézményünkben 8 csoport működik, 220 férőhellyel. Vegyes életkorú csoportokat
szervezünk, így lehetőség nyílik a testvérek, a különböző korú gyermekek együttnevelésére.
A teljes alkalmazotti közösség nap, mint nap azon dolgozik, hogy a kisgyermekek nevelése
megfelelő, esztétikus, higiénikus körülmények között, élményekben gazdag, érzelmi
biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörben történjen.
Az

óvodapedagógusok

között

van

fejlesztő

drámapedagógus,

pedagógus,

egészségvédő

pedagógiai

terapeuta,

mentálhigiénikus,

népi

kismester, akik megszerzett többlettudásukkal színesítik az
óvodai

mindennapokat.

6

óvodapedagógusunk

pedig

szakvizsgával is rendelkezik.
Az óvoda dolgozói:
-

óvodavezető,

-

16 óvodapedagógus

-

óvodatitkár,

-

2 pedagógiai asszisztens,

-

8 dajka,

-

2 konyhai dolgozó

-

1 fűtő-karbantartó

Óvodánk eszközellátottsága megfelelő, 2016 októberében egy zárt többfunkciós sportpályával
gazdagodtunk. Az óvodai mindennapokhoz szükséges eszközöket, játékokat folyamatosan
korszerűsítjük, kreatív óvónőink saját készítésű fejlesztő játékokkal tovább bővítik a kínálatot.
Munkáikból többször szerveztünk kiállítást a szülők és a gyerekek nagy örömére.
Nevelőmunkánkat a Szivárvány Pedagógiai Program alapján végezzük, melyben kiemelt
szerepet kap a játék. A gyerekek érdeklődésére, élményeire alapozva a differenciált, egyéni
fejlesztés keretében kívánjuk harmonikus személyiségfejlődésüket segíteni.

Óvodánkban az egész nap folyamatában biztosítjuk a gyermekek eltérő mozgásigényének
kielégítését részben az irányított mozgásos tevékenységeken keresztül (frissítő torna,
testnevelés foglalkozás, speciális torna, zenés gimnasztika, versenyjátékok), másrészt a
szabad mozgástevékenységek által. Udvarunkon, a nagy előterekben biztosítható az aktív
mozgáshoz

szükséges

hely,

ehhez

tudatosan

fejlesztjük

eszközrendszerünket.

Bekapcsolódtunk a Bozsik-programba, mely délutánonként változatos formában biztosítja a
labdajátékok alapjainak elsajátítását.
Évek óta szerepet vállalunk a város kulturális életének gazdagításában. E tevékenységünkért a
Napsugár Óvodával együtt 2010-ben Zalaegerszeg díjban részesültünk.
Az ÖKOVÁROS programokon részt veszünk, az Állatok világnapi rendezvény számára,
érdekes helyszín kialakításával, különleges programot biztosítunk. Az adventi időszakban a
város lakóinak hangulatos műsorral kedveskedünk, a városi farsang felvonulásain ötletes
jelmezbe bújva arattunk nem egyszer nagy sikert.
A környező intézmények által szervezett programok, vetélkedők, rajzpályázatok állandó
résztvevői vagyunk.
A gyermekek olvasóvá nevelése érdekében fontosnak tartjuk a könyvtárlátogatást,
csoportjaink rendszeresen vesznek részt könyvtári foglalkozásokon.
Lehetőség szerint megtekintjük a kisgyermekek számára szervezett zenei, színházi és
bábelőadásokat, egyes ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan nevelőtestületünk tagjai is
kedveskednek egy-egy előadással leendő és jelenlegi óvodásainknak. Ingyenes fakultatív
foglalkozás keretében hittan oktatás is folyik óvodánkban.
Az óvodai életet a szülőkkel közös programokkal színesítjük: Kertvárosi Ovis Nap, közös
munkadélutánok, kézműves programok ünnepekhez, jeles napokhoz kötve, szülőket segítő
előadások szervezése. Alapítványi bálunk népszerű, jó hangulatú, bevételéből az eszközök,
játékállomány fejlesztése történik.
Az intézményünk iránt érdeklődő kedves szülőket gyermekeikkel együtt szeretettel várja az
óvoda teljes alkalmazotti köre.

