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A Napsugár utcai óvoda 1975-ben épült a kertvárosban. A „kőrengetegben, kis zöld szigeten”
élünk nap, mint nap. Fás, virágos utcák vezetnek óvodánkhoz
A forgalmas utcák zaját, porát, a közösen ültetett fenyők, tuják szűrik meg.
3 nagy udvar résszel rendelkezünk, ami 2-2 csoport – közel 50 gyermek – egészséges
életmódra nevelését, természetes mozgáskedvének fenntartását szolgálja, így ellensúlyozzuk,
hogy a gyermekek zöme emeletes házban él, keveset mozogva.
A legtöbb időt kora tavasztól késő őszig a szabadban töltjük, így sok lehetőségünk van a
környezet megismerésére és a környezetvédelmi nevelésre.
Tagóvodánkban 6 csoportszoba van, melyek esztétikusak, hangulatosak, tágasak, korszerű
játékokkal felszereltek. Tornaszobánk nagyobb mozgáslehetőséget kínál a gyerekeknek, 2017
júniusában pedig sor került a zárt sportpálya átadására, mely további lehetőség a gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztéséhez. Fejlesztőszobánkban gyógypedagógusok foglalkoznak a
gyermekekkel.6 csoportunkban 128 gyermek jár. 1 homogén szervezésű /azonos életkorú/, és
5 heterogén szervezésű /vegyes életkorú/ csoportban fogadjuk a gyermekeket.
Az intézményünk 645 – 1715-ig tart nyitva.
Nyári zárva tartás: 2018. július 02 – 2018. július 27-ig.
Szakmailag felkészült, nagy gyakorlattal rendelkező, munkájukra igényes óvodapedagógusok,
pedagógiai asszisztens és képzett dajka nénik, biztosítanak derűs, családias légkört a
gyermekek számára. A jó működéshez elengedhetetlen az itt dolgozók jó csapatmunkája.
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Nevelőmunkánkat a Szivárvány Személyiségfejlesztő Program alapján végezzük, melynek
lényege, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermeki jogok és alapvető
szabadságok tiszteletben tartása. Programunk a 3-7 éves korú gyermekek életkori
sajátosságaiból kiindulva határozza meg a nevelési célokat, feladatokat, szem előtt tartva a
különleges védelmet, ráfigyelést, gondoskodást, az egyéni szükségleteknek megfelelően
szeretetteljes neveléssel, esetenként hátrányt csökkentő szereppel, mindenki számára egyenlő
eséllyel.
A környezettudatos magatartásra nevelést fontos feladatunknak tekintjük. 2013 decemberében
második, 2016 decemberében pedig harmadik alkalommal nyertük el a Zöld Óvoda kitüntető
címet. 2013-ban a Virágos Zalaegerszegért pályázaton II. helyezést értünk el. Ebben az évben
udvari játékaink és óvodánk bejárata felújításra került, illetve 5 új játékot vásároltunk. Évek
óta bekapcsolódunk a városi programokba. Aktív tevékenységünkért a Csillagközi Óvodával
együtt 2010-ben ZALAEGERSZEG díjat kaptunk. 2012-ben az ÖKOVÁROS program
keretében az Állatok Világnapjának a mi óvodánk adott helyszínt. Évről – évre hagyomány
nálunk, hogy óvodásainkkal együtt részt veszünk a városi farsang felvonulásán. 2014-ben kis
műsorral beneveztünk a csoportos jelmezversenybe, ahol I. helyezést értünk el. 2016 őszén a
Virágos Zalaegerszeg Pályázaton intézményi kategóriában második helyezésünkkel ismét
szép sikerrel zártuk a versenyt.
Óvónőink minden évben bábműsorral kedveskednek a Nyitott ház és a Napsugár úti bölcsőde
gyermekeinek. A Gyermekotthon óvodás lakóit 10 éve karácsonykor, vendégül látjuk, kis
ajándékkal kedveskedünk nekik.
A szülőket partnernek tekintjük, kölcsönös, bizalomra épülő együttműködésre törekszünk. Jó
hangulatú közös rendezvényeket szervezünk: szüret /hagyományok ápolása/, adventi, húsvéti ünnepi készülődés, gyermeknap, szülői munkaközösségi bál, nyílt nap, anyák napja,
évzáró, kirándulások.
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Bábszínházi- Tarka-forgó előadásokra, könyvtári foglalkozásokra, kiállításokra visszük a
gyermekeket.
Önköltséges programok keretében lehetőséget biztosítunk a nagyoknak, játékos angol nyelvi,
a középső és nagycsoportos gyermekek számára pedig aerobik, és drámafoglalkozásokat.
Ingyenes fakultatív foglalkozás keretében vallásoktatásban részesülhetnek az érdeklődő
nagycsoportosok.
Az intézményünk iránt érdeklődő kedves szülőket gyermekeikkel együtt szeretettel várja az
óvoda teljes alkalmazotti közössége.

