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Óvodánk Zugló kertvárosi részén, közlekedési szempontból ideális, könnyen megközelíthető, 

barátságos környezetben fogadja az érdeklődőket.  

Intézményünk a folyamatosan változó társadalmi igényeket szem előtt tartva, 

figyelmet fordít a folyamatos fejlesztésekre, innovatív törekvések megvalósítására. 

Pedagógiai programunk megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 

rendelkezünk, csoportszobai, udvari játékaink korszerűek, folyamatosan bővülnek, 

modernizálódnak. Óvodánk hat vegyes életkorú integrált csoporttal működik, szakmailag jól 

képzett kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógusok, nevelést oktatást segítő dajkák és 

pedagógiai asszisztensek várják a hozzánk érkező gyermekeket. Gyermekközpontú 

szemléletünk támogatja a család-óvoda közti jó együttműködő kapcsolat kialakulását, 

valamint elősegíti, hogy a gyermekek biztonságban, családias, harmonikus légkörben érezzék 

magukat minden nap. Pedagógiai programunk hangsúlyt helyez a folyamatos napirendre, a 

játékba integrált, tevékenységben megvalósuló tanulásra. A gyerekek egész napját az 

életkoruk legfontosabb tevékenysége a játék szövi át, és határozza meg, mely kiegészül a 

rendszeres, tudatosan szervezett mozgástevékenységekkel. A játékba integrált tanulási 

folyamatban a gyermekek megtalálják egyéni képességeik kibontakozásának lehetőségeit. 

Gyermekközpontú programunk a gyermekekben rejlő adottságokat segíti valóra váltani, 

melyben minden gyermek saját tempójában tud fejlődni, így az egyéni bánásmód során 

alkalmazott módszerek lehetővé teszik tehetségük kibontakozását. Gondot fordítunk arra, 

hogy a gyermekek megtanuljanak egymásra odafigyelni, és képesek legyenek egymást 

elfogadni. Prioritásként tekintünk a differenciált képességfejlesztésre, környezettudatos 

szemléletmód és az egészséges életmód szokásainak megalapozására. Hangsúlyt fektetünk az 

informatikai eszközök megismertetésére, mely az iskolára való sokrétű felkészülést segíti elő, 

megalapozva a tudatos felhasználói magatartást, mely jelentősen hozzájárul a jövő 

társadalmának formálásához. Figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

fejlesztésére, képességfejlesztésre, tehetséggondozásra. A gyermekek optimális fejlődésének 

érdekében, az óvodapedagógusok munkáját a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint az EGYMI 

munkatársai; fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógy-testnevelő, pszichológus, utazó 

gyógypedagógus segítik. Délutáni időszakban, szülői igényekre szerveződő foglalkozásokkal 

színesítjük a gyermekek térítéses programlehetőségét: kerámia, zeneovi, játékos 

gyermektorna, sakk, különleges iskolaalapozó torna, ovifoci, karate, csepptánc, játékos angol 

nyelvtanulás. 

Célunk, a ránk bízott gyermekek érzelmi nevelése, egyéni életkorához 

igazodó kompetenciák megszerzéséhez szükséges ismeretek, élményszerű tapasztalatszerzés 

közvetítése, valamint eltérő ütemű gyermekek fejlesztése.  

Nyílt napunkon szeretettel varjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket, melynek időpontja: 

2021.04.07.   9.30-11.30 

Az intézményről további információ az óvoda honlapján található: www.cseperedo-ovoda.hu 
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