Napközi Otthonos Óvoda

-

3866 Szemere, Arany János út 6.
Tel.: 46/472-106, 46/472-167
E-mail: szotak.szilvia@freemail.hu
Óvodavezető: Szoták Szilvia

Óvodánk Pallavichini-kastély épületében található (Arany J. út 6.). 60 férőhelyes, két vegyes
korcsoporttal működő falusi óvoda vagyunk, rengeteg jól kihasználható természeti adottsággal.
Szánkódombos fás-bokros udvarral, valamint a nagy területű kastély parkjával, benne egy
halastóval. Maga a kastély műemléki oltalom-, területe természetvédelem alatt áll. Az
1999/2000-es tanévtől kezdődően bővült 2 csoporttá óvodánk, így már nem csak az iskolába
készülő gyermekeket, hanem a 3-4-5 éveseket is fogadjuk, ami igen fontos lépés a nevelésoktatás területén.

Az elmúlt évekre visszatekintve, a hozzánk érkező gyermekek neveltségi szintjét figyelembe
véve, nőtt a hátrányos-, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű, élményszegény, magatartási
zavarokkal küszködő gyermekeink száma.

Helyi lehetőségeinket számba véve talán éppen az óvoda- az első intézmény, amivel a család
kapcsolatba kerül - kell, hogy segédkezet nyújtson, nevelési értéket közvetítsen.

Nehéz megtalálni helyünket ebben az útvesztőben. Eldönteni azt, meddig tart a szülő
felelőssége, és hol a mi szakmai segítségnyújtásunk egészséges határa. Nem a családok
helyett, hanem velük együtt kell megoldani a jelentkező gondokat. Ahhoz adunk segítséget,
hogy a szülő megtalálja a helyes utat, legyen képes felelősséget vállalni gyermeke iránt.

Munkánk során sokszor átéljük a kudarc keserűségét, de egymást segítve a gondokat
megbeszélve folytatjuk munkánkat, próbálunk még többet tenni a gyermekekért. A gondok
ellenére sem adhatjuk fel a nevelésbe vetett hitünket, hogy az óvodába járó gyermekeink
derűssé, nyitottá váljanak: "Nem az a fontos, hogy a gyermek milyen tudással érkezik, hanem
hogy milyen tudással megy el!"

Személyi feltételek
- Az óvoda összes férőhelye: 60
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Az óvodai csoport száma: 2
Csoportszervezési mód: heterogén
Csoportonkénti átlaglétszám: 25
Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 10 óra
Az óvodapedagógusok heti kötelező óra száma: 32 óra
Óvodapedagógusok létszáma: 4 fő
Dajkák létszáma: 2 fő
Gyermekfelügyelő: 1 fő

Tárgyi feltételek
A kastély, amelyben működünk nem nevelési célra lett tervezve és építve, így annak minden
hátrányát és előnyét kénytelenek vagyunk elfogadni. Gyermekeink számára 2 csoportszoba,
egy közös mosdó és 2 öltöző áll rendelkezésre. A gondozási feladatok lebonyolítására nagy
hely áll rendelkezésünkre. Tornaszobával nem rendelkezünk. Pozitívumként lehet megjegyezni,
hogy külön helység áll rendelkezésünkre, arra a célra, hogy az étkezéseket lebonyolítsuk. Az
óvoda berendezését, bútorzatát az elmúlt évek folyamán sikerült újakra cserélni és bővíteni.
Könyvállományunk elfogadható, nagyrészük azonban elavult. Új szakkönyvek vásárlására van
szükség. Pályázati úton, szponzorok segítségével sikerült bővítenünk valamennyire az óvoda
játékkészletét. Játékkészletünk 50%-a építő, 20%-a szabály , 20%-a szerepjáték, 10%-a
udvari játék. A legfőbb célunk az udvari játékok korszerűsítése és újak vásárlása.

Minimális udvari játékkal rendelkezünk. A kastélypark és a bitumenezett pálya lehetőséget ad
arra, hogy különböző terepeken játék közben gyakorolják a gyermekek a változatos járásokat,
futást, ugrást. Az óvoda épületéből kihozott labdákkal, hullahopp karikákkal, ugrókötéllel, stb.
próbáljuk élményszerűbbé tenni a kint létet. Homokozóval sem rendelkezik az óvoda, ami a
játszóudvar lényeges része lenne; a régi hintaállványra is bentről hozunk és akasztunk ki
hintákat, de az is minimális számú, a két csoportnak nagyon kevés. A változatos udvari
időtöltéshez állandó jellegű mozgásfejlesztő felszerelésekre lenne szükségünk, amelyek
egyben az alapmozgásokat fejlesztik, s a mozgásszervek fejlődését is segítik. Az udvarra
csúszdát, homokozót, mászó - egyensúlyozó mozgások gyakorlására szolgáló fából készült
felszereléseket tervezünk. Hiszen a mászással, egyensúlyozással, függeszkedéssel fejlődhet a
gyermek izomzata. A rendszeresen ismétlődő tevékenységek folyamán, képességük tudatába
kerülnének, formálódna az alkalmazkodóképességük, veszélyérzetük.

A körülményekhez igazodva igyekszünk a meglévő feltételeket, a gyermek környezetét minél
kevesebb ráfordítással úgy alakítani, megszervezni, hogy az sokkal jobban megfeleljen játékés mozgásigényének, az életszerűség, természetközelség követelményeinek.
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Tájékozató az óvodai beiratkozás helyi eljárásrendjéről
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