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Az intézmény bemutatása 

Óvodánk Zugló kertvárosában helyezkedik el, csendes-nyugodt környezetben. A nagy épületünk 

1931-ben épült: téglafalú sátortetős, kétszintes, hatcsoportos épület. 2010-ben került átadásra egy 

külön álló épületben egy kétcsoportos óvodarész. A csoportszobák tágasak, parkettásak. A fűtés 

korszerűsítése alkalmával a radiátorokat kicserélték lapradiátorokra, 2018-ban a nyílászárók cseréje is 

megtörtént. 2019- ben a főépület tetőszerkezete lett felújítva. 2020-ban szigetelték és új szint is kapott 

a főépület homlokzata. Az óvoda könnyen megközelíthető: 124-es 125-ös és 5-ös autóbusszal, 62-es 

és 69-es villamossal. 

Küldetésnyilatkozatunk 

Hiszünk abban, hogy a nevelésnek kiemelkedő szerepe van a személyiség kibontakoztatásában. Ezért 

fontosnak tartjuk, hogy a nevelés az életkori sajátosságokhoz igazodva, különböző tevékenységekben 

realizálódjon. Ilyenek - többek között – a tehetséggondozó és felzárkóztató programjaink, melyek a 

csoportközi foglalkozásokon keresztül valósulnak meg. 

Az intézmény nevelési célkitűzései 

Célunk egy olyan miliő kialakítása, amelyben a gyermek biztonságban él és személyisége a 

legsokoldalúbban képes kibontakozni, fejlődni. Ezt biztosítja a gyermekek képességeihez, fejlődési 

üteméhez igazított komplex személyiségfejlesztés, viselkedéskultúra megalapozása, társas kapcsolatok 

alakítása, tanulási képességek fejlesztése. 

Kiemelt nevelési feladataink 

A gyermekek cselekvő aktivitására épített tapasztalatszerzés, fejlesztés, tehetséggondozás, különös 

hangsúlyt fektetve a környező világ tevékeny megismerésére, a zenei nevelésre. A kiemelt feladatokat 

szolgálja a - saját innovációs tevékenységünk eredményeként létrehozott - könyvtár-fejlesztő 



alprogramunk, mellyel célunk a könyvvel való bánásmód, a könyvben rejlő tanulási lehetőségek 

felfedeztetése és kihasználása. Napirendünkbe iktatva a nagycsoportosok részére külön zenei fejlesztés 

(népi körjátékok, mondókák, tánc) illetve vizuális fejlesztés és tehetséggondozás folyik. 

Csoportszervezési formák 

 Homogén (1 kiscsoport) 

 Részben osztott (2 kis-középső, 2 középső-nagycsoport, 1 kis-nagy csoport) 

 Osztatlan csoport (2 csoport) 

Egyéb- információk 

 Nevelőmunkánkat logopédus, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

és gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 

 Hittan-oktatás 

 Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

 Zeneóvoda, gyermektorna, sakkfoglalkozás, nyári táborozás. 

 Óvodánk felszereltségét támogatja - több mint 20 éve- a Gyermekkert alapítványunk. 

A nyílt napok (szülői tájékoztató) időpontjai: 2021. április 1. 9.00 -11.00 és 2019. április 6. 

15.00-17.00 között. 

A Zuglói Bóbita Óvoda dolgozói 


