Weöres Sándor Óvoda
Dunavarsány Város Önkormányzatának Óvodája 1947-ben nyílt meg egy óvodai csoporttal.
Az évtizedek alatt sokat változott az óvoda arculata, mérete, ahogy minden a városban.
Jelenleg 12 csoporttal működik az intézmény három épületben. A székhelyen, az Árpád u. 14.
szám alatt 2 épületben összesen 9 csoportban neveljük a ránk bízott 3-7 éves gyermekeket. Itt
található két létesítmény közül a Kossuth Lajos utca sarkán található az 1. épület, mely az
évek során sokszor megújult, a legutolsó teljes felújítása 2000. évek közepén zajlott. Az itt
található 4 csoportszobához 2 gyermekmosdó és egy tálaló konyha tarozik, a gyermekek
öltöző helye a folyosókból került kialakításra.
A kisvarsányi óvoda fent leírt egyes épületet tágas, árnyékot adó fákkal rendelkező udvarrész
köti össze a kettes épülettel. Az udvar 2015-ben műfüves borítást, illetve telepített gyepet
kapott. Önkormányzatunknak köszönhetően, melyet a gyermekek örömmel vettek birtokba.
Az udvaron található játszótéri eszközök 2013 nyarán lettek telepítve az udvarra.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola közvetlen szomszédságában található óvodánk II.
épülete. Melyben 2001-ben az átépítés és a felújítás után 3 csoport kezdte meg mindennapi
életét. Majd 2006-ban újabb bővítés történt az épületben, így lett kialakítva egy csoportszoba
és egy tornaszoba, melyet 2012-ben csoportszobává kellett átalakítani a gyermekek
elhelyezése érdekében. Így jelenleg 5 csoportszoba, gazdasági iroda és a vezetői iroda,
tálalókonyha található a létesítményben. A gyermekek 3 szociális helységen osztoznak, és
minden csoporthoz lett kialakítva a folyosóból öltöző rész.
A kisvarsányi óvodába járó gyermekek létszáma átlagosan 200 fő fölötti.
Óvodánk telephelye Nagyvarsányon, a Bartók Béla utca 25. szám alatt található. Évtizedekig
1 óvodai csoport működött az összevont iskolai osztállyal egy épületben.
Majd 2007-ben átadásra került az új óvoda, melyben két csoportszoba, tágas öltözők,
gyermekmosdók találhatók csoportonként. Egy pár év elteltével kicsinek bizonyult az óvoda
itt is, így a tornaszoba beépítésre került. Így jelenleg 3 csoport fogadja a gyermekeket a
nagyvarsányi városrészben.
Az udvari játékok felújításra, bővítésre, valamint a telepített gyep „kiépítése” 2014 nyarán
fejeződött be.
A Nagyvarsányi Óvodába átlagosan kb. 80 gyermek jár.
Mindhárom óvodai épület barátságos, gyermekeknek megfelelően kialakított, esztétikus.
A tárgyi feltételeinket folyamatosan bővítjük a lehetőségeinkhez mérten.
Óvodánk élén a kinevezett óvodavezető áll, az ő munkáját segíti a 2 óvodavezető-helyettes és
az óvodatitkár.
A csoportokba járó gyermekek nevelését, fejlesztését csoportonként 2 óvodapedagógus látja
el. Az ő munkájukat és a gyermekek gondozását segíti a csoportos dajka. Illetve 2013-tól 3
csoportonként 1-1 pedagógiai asszisztens támogatja az óvodában folyó pedagógiai munkát. A
gyermekek élelmezését segíti az épületenként 1 fő „konyhás” dajka. A háromszori étkezést az
Általános Iskola főzőkonyhája biztosítja óvodásainknak.
A gyermekek nevelése Tevékenység központú óvodai program alapján, illetve az Országos
Óvodai Alapprogramnak megfelelően valósul meg.
Az óvodai mindennapokat átszövi a külső világ tevékeny megismerése matematikai
tartalommal, mesélés, verselés, éneklés, énekes játék, rajzolás, festés, kézimunka,
mindennapos mozgás.
A gyermekek beszédfejlesztését heti 2 alkalommal logopédus segíti. A sajátos nevelési igényű
gyermekeket utazó gyógypedagógus látja el. (Intézményünk az Alapító okiratában
meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekeket tudja csak fogadni.)

Óvodánk három fejlesztő óvodapedagógus végzettségű óvónője látja el a kisebb
lemaradásokkal küzdő gyermekek fejlesztését.
4 pedagógus rendelkezik szakvizsgával, 2 óvodapedagógus szakvizsgája folyamatban van.
Óvodánkra jellemző a családias hangulat, a gyermekközpontúság, nyitottság, nagyfokú
szakmai hozzáértés.
A törvényeknek megfelelően 3 éves kortól várjuk a dunavarsányi lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket az óvodába.
A csoportokba járó gyermekek életkora közel hasonló, egy csoportba járó gyermekek
létszáma átlagosan 25 és 30 között van.
Óvodánk hétfőtől péntekig 6:30-17:30-ig van nyitva.
A gyermekek 6:30-tól épületenként egy közös teremben gyülekeznek majd 8 óráig minden
csoportszobát megnyitunk, 8:30-ig folyamatosan várjuk az óvodásainkat, a tízórai után
megtörténnek a tervezett kezdeményezések, tevékenységek, a délelőtt folyamán gyümölcsöt
fogyasztanak a gyermekek és a megfelelő folyadék bevitelt is biztosítjuk számukra.
Amennyiben az időjárás kedvező, 1-1/2 1 órát töltünk a szabadban. Az ebédidő 12:00-13:00ig tart, majd ezt követi a csendes pihenő 15:00-ig. Az uzsonna után szabad játék következik a
csoportszobákban, jó idő esetén az udvaron, zárásig.
Intézményünkben az alábbi külön foglalkozások vehetők igénybe
- Hittan (Katolikus, ill. református)
- Zeneovi (A helyi Művészeti Iskola szervezésében térítési díj ellenében.)
- Angol/német nyelvvel való ismerkedés a játék segítségével.
Nevelési évben tervezett és megtartott óvodai programok.
- Szüret/Márton nap.
- Adventi kézműves délután.
- Adventi gyertyák gyújtása az óvoda koszorúján.
- Télapó várás.
- Óvodai karácsony
- Farsang
- „Kiszézés”
- Anyák napja
- Évzáró műsor
- Családi délután/nap
Megemlékezéseink:
- Magyar népmese napja
- Nemzeti ünnepeink
- Magyar Kultúra napja
- Zene világnapja
Óvodai „kiállítások” nevelési év közben.
- Mese/vers illusztráció
- Játék kiállítás
- Kézimunka kiállítás
- Víz világnapja
- Föld világnapja
- Hóemberek világnapja.
(Óvodásaink alkotásait lehet ilyenkor megcsodálni a kiállító helyen.)
Az óvodai közös programokon kívül a csoportok külön is szerveznek programokat óvodai
időben:
- kirándulások
- múzeumlátogatások
- zenés, bábos előadások megtekintése.

-

Tanulmányi séták, kirándulások helyben, illetve a környéken.
Nyílt napok/hét.

Csoportok:
I. épület:

II. épület:

Katica csoport
Nyuszi csoport
Csipet-csapat csoport
Méhecske csoport
Napsugár csoport
Törp csoport
Pillangó csoport
Kisvakond csoport
Micimackó csoport

Nagyvarsány: Maci csoport
Süni csoport
Mókus csoport
Az óvodai beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon városunk Önkormányzata teszi
közre minden év tavaszán.
Elérhetőségeink:
Telefon/fax: 24/472-464
e-mail: bobitaovi@gmail.com
cím: 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. (székhely)
2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 25. (telephely)
honlap: bobitatunderovi.hu
Intézményvezető: Honti Anna 06-70-382-36-69
Intézményvezető helyettesek:
Szűcs Zoltánné (székhely) 06-70/387-43-21, 24/483-197
Halma Edina (telephely) 06-70/967-42-90, 24/534-546
Óvodatitkár: Sági Erika Klára 24/472-464
Dokumentumok:
- Weöres Sándor Óvoda Pedagógiai Programja
- Weöres Sándor Óvoda Házirendje

Szűcs Zoltánné
óvodavezető-helyettes

