
  

 

                         1141.  Budapest,Tihany tér 37-39. 

                           Tel.: 467-0159, Tel./Fax: 383-6976 

                           e-mail cím: tihany@zugloiovoda.hu 

                        www.tihanyovoda.hu 
                                 OM azonosító: 034565  PIR 681238 

                                                                                                                      
 

 

Óvodánk Zugló viszonylag csendes, de jól megközelíthető zöldövezetében található 

önkormányzati fenntartású, 6 csoporttal működő intézmény. Az óvodai férőhelyek száma: 

141. 

Jellemzően életkor szerint szervezett csoportokat indítunk, de ha az oktatásszervezésileg 

indokolt, akkor ettől a gyakorlattól eltérünk.  

Az óvoda alapító okirata szerint feladataink közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek 

meghatározott körének (autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavar) integrált 

ellátása is.  

 

Fontos számunkra, hogy meleg, szeretetteljes, barátságos, vidám hangulatban éljünk. 

Nevelőtestületünk kidolgozta saját, helyi nevelési filozófiáját, amelyben legfontosabb 

céljaink: 

 

 Gyermekeinkben az óvodai nevelés során alakuljon ki a környezettudatos magatartás, 

és az életkori sajátosságoknak megfelelő pozitív szokásrendszer, viselkedésforma a 

természetes és az őket körülvevő társadalmi környezetben. 

 A korszerű életvitel megalapozása, mely magában foglalja az egészséges táplálkozást, 

a rendszeres mozgás és testedzés iránti igényt. 

 A néphagyományok széles köréből az ének, a tánc, a népmese, a népi gyermekjátékok, 

- mint értékek - szervesen együtt épüljenek be a gyermekek mindennapjaiba. 

 

Mindezeket a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenységébe, a játékba beépítve 

valósítjuk meg. A minél hosszabb, egybefüggő játékidőt a rugalmasan szervezett, szilárd 

szokásrendszeren alapuló folyamatos napirenddel biztosítjuk. 

 

A gyermekek az egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt, kiegyensúlyozott életritmusban 

az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai életre: 

 közelebb hozzuk számukra a környezetük általuk is felfogható eseményeit, változásait, 

ráirányítjuk figyelmüket a civilizáció által létrehozott valódi értékekre 

 megalapozzuk a továbbfejlődésükhöz szükséges képességeket 

 elindítjuk őket a szocializálódás útján, kialakítjuk egészséges életszemléletüket. 

 

A csoportszobákat, mely az óvodások mindennapjainak színtere, szerepjátékokra, mozgásra, 

sokrétű képességfejlesztésre alkalmas, jó minőségű játékokkal láttuk el. 

Tornatermünkben a legkorszerűbb testnevelési eszközök állnak rendelkezésünkre. 
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A sportolás megszerettetését szolgálja a 2012-ben átadott műfüves OVI-FOCI pálya, amely 

méreténél és felszereltségénél fogva sokfajta sportmozgásra ad lehetőséget. Ugyanezt a célt 

szolgálja a 2013-ban birtokba vett úszómedencénk, mely alkalmas vízhez szoktató program 

szervezésére is. 

Játszóudvaraink - méretüknek és felszereltségüknek köszönhetően - szintén alkalmasak a 

gyerekek fokozott mozgásigényének kielégítésére, az intenzív mozgásfejlesztésre, emellett 

nagymértékben segítik a környező világ tevékeny megismerését. Ezt a célt szolgálják a séták, 

az évszakonként szervezett kirándulások és a környezetmegismerő,- hagyományőrző nyári 

tábor is. 

 

Tudatos, intenzív példaadáson alapuló környezeti nevelésünkkel a 2008-ban megszerzett Zöld 

Óvoda elismerés folyamatos megújításával 2016-ban óvodánk elnyerte az Örökös Zöld 

Óvoda címet.  

Céljainkat szakmailag igényes, megújulásra képes, céltudatos alkalmazotti közösséggel érjük 

el. Az óvodai nevelés hatékonyságát óraadóként szociális segítő, logopédus, 

fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus, segíti.  

 

Kiemelten kezeljük a partnerekkel, elsősorban a családokkal való kapcsolattartást. Valljuk, 

hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a család és az óvoda közötti együttműködés, a jó 

nevelőpartneri kapcsolat kétoldalú kialakítása. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak az 

általunk szervezett közösségépítő programok: a kiscsoportos családi kirándulás, „Szülők az 

óvodáért” rendezvény, karácsonyi játék délután, Föld Napja, Gyermeknap.  

 

Elkötelezettek vagyunk a minőség folyamatos fejlesztése iránt, törekszünk a dinamikus 

egyensúly kialakítására és fenntartására az óvoda pedagógiai értékei és a partnerek ésszerű 

igényei között. A „Közoktatási Kiválóság Partnerprogram 2010” keretében sikeresen 

pályáztunk és teljesítettük az „Elkötelezettség a Kiválóságért „európai szintű minősítés 

kritériumrendszerét, mely az egész szervezet tevékenységének és működésének kiválóságát 

díjazta.  

 

Szülői igények szerint, térítés ellenében, alapellátáshoz nem tartozó szolgáltatások szervezését 

is biztosítjuk: művészi értékű gyermekelőadások, Kolompos táncház, játékos angol tanulás, 

foci, judo, színpadi tánc. 

 

Nyílt nap: 2021. április 21-én 

délelőtt 9 órától 12 óráig. 

Tájékoztató szülői értekezlet: 2021. április 21-én 16:30 órakor. 

 

 


