Kedves Olvasó!
Lehetséges, hogy Ön még nem ismeri intézményünket, talán éppen gyermeke
óvodai évei előtt nézegeti a honlapunkat? Önnek szól ez a néhány mondat
rólunk!
Évről évre sokan keresnek fel minket. Szülők, akik óvodát keresnek, - volt
óvodásaink, akik már gyermeküket bízzák az egykori óvó nénijükre.
Minden kedves szülőt és leendő óvodásunkat szívesen fogadjuk, megtiszteltetés
számunkra, hogy kíváncsiak ránk.
Büszkék vagyunk a központi és az óvárosi tagóvodánkra, melyben dolgozunk.
Sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce
olyan legyen, amelyben "jó gyereknek lenni".
Nevelési intézményként sokat teszünk azért is, hogy Önök, leendő óvodásaink szülei,
napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, amíg gyermekeiket biztos kezekben
tudhatják.
Igyekszünk megismerni az elvárásaikat, és megtenni mindent ezek közül azokért,
melyek valóban a gyermekek érdekeit szolgálják.
Előfordul persze az is, hogy egyes szülői elvárásoknak nem tudunk megfelelni, például
azért, mert ellenkezik nevelési elveinkkel. Ezért is javasoljuk minden szülőnek, hogy
érdemes elolvasni, amit magunkról itt a honlapon meg tudunk mutatni, érdemes
megismerni az értékrendünket, melyet a nevelési programban megfogalmaztunk, élni a
nyílt napokon ajánlott látogatás lehetőségével, melyeken a gyakorlatban is
meggyőződhetnek arról, mit, hogyan csinálunk.
A gyermekek nyelvén jól értő szakemberekként abban biztosak vagyunk, hogy
rövidebb vagy kicsit hosszabb idő alatt, de előbb-utóbb minden gyermekeket el
tudunk varázsolni. Tudjuk, halljuk, látjuk, hogy a gyermekeink szeretnek az
óvodában lenni, együtt játszani velünk és kis társaikkal.
Olyan szabályokat állítunk fel, melyek az eligazodást, a biztonságos együttlétet
eredményezik, és olyanokat nem, melyek csak felesleges korlátokat szabnak a
gyermekeknek.
Büszkék vagyunk eredményeinkre is, melyeket elértünk, óvodásainkra, akiknek
fejlődése, ragaszkodása nap, mint nap örömforrás számunkra.
Büszkék vagyunk a minket már ismerő szülők kedves, megelégedett
mondataira, és a sok ajánlásra, melyet rólunk Önöknek mondanak.
Tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősség az Önök gyermekeit óvni, fejleszteni,
vele a világ óvodából látható részét megismertetni, vagy éppen megfelelni annak a
gyermekbarát képnek, amit rólunk hallottak, hogy óvoda vagyunk".

Megfelelni annak, hogy mindig a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt;
- hogy környezetüket úgy alakítjuk, hogy abban sok élményt, tapasztalatot
szerezzenek;
- hogy együtt tudunk Önökkel működni azért, hogy gyermekeik megállják majd
helyüket az iskola elvárásaival szemben.
Évről évre egyre többen keresnek fel minket, több és több kérdést tesznek fel
nekünk, mielőtt az óvoda mellett döntenek. Íme, egy csokor közülük, a gyakori
válaszokkal együtt.
- Többnyire miért csak vegyes csoportjaink vannak?
A vegyes korosztályú csoportjainkban, a 3-7 éves korú gyermekek együtt játszanak,
ahogy a családokban is. Rengeteg tapasztalatot halmoztunk fel, hogyan, miként lehet
elérni, hogy minden gyermek fejlődjön.
Hatalmas eszköz és módszertárat gyűjtöttünk össze. Tisztában vagyunk azzal,
hogy több feladatot, több felkészülést igényel munkánk, mint a tiszta életkorú
csoportokban.
Azt tapasztaljuk, hogy szociálisan érettebbek gyermekeink, megtanulnak
egymásra odafigyelni, óvni a kisebbeket, felnézni a nagyobbakra. Hisszük, hogy
csak úgy léphetnek előbbre, ha egyenként, mindannyijuknak segíteni tudjuk a
fejlődését.
Az iskoláskor előtt - épp a vegyes csoportnak köszönhetően- egyszerre csak 6-8
gyermeknek kell a saját szintjéhez mérten, különböző tevékenységekben kínálni a
fejlődés lehetőségét.
Így könnyebben tudjuk a gyermekek fejlődését/ érését követni, szükség esetén
könnyebb vagy éppen különlegesebb ötletekkel segíteni előbbre lépésüket.
Hisszük, hogy nem tanítanunk kell, hiszen ez óvoda, ezért játékot, tapasztalást,
gyakorlási lehetőséget, egyben örömteli játékot kínálunk, melyekben
fejlődhetnek képességeik.
Kínálunk e különleges, "extra" lehetőségeket?
Nem kínálunk, és nem is tervezzük ezt. Kínálunk viszont nap, mint nap képességeik
fejlődéséhez próbálkozást, választási és döntési lehetőségeket, sok és sokféle
tapasztalást. Megtanítjuk megtervezni, majd segítjük véghezvinni amit
kitalálnak, elképzelnek gyermekeink. Ez az, amire néhány év múlva építeni
lehet majd további fejlődésüket.

Van e nálunk "anyás" beszoktatás? Be lehet e jönni majd a kicsikkel a
csoportszobába?
Természetesen van, akár "apás" is lehet. Önöknél jobban senki sem ismerheti saját
gyermeküket, mi sem tudhatjuk eleinte, hogyan teremtsük meg számára azt a
biztonságot, melyben jól érzi magát, ezért örömmel fogadjuk az Önök együttműködését,
saját gyermekeik érdekében. Szívesen látjuk Önöket velük együtt a beszoktatás idején.

Hány órára kell beérni az óvodába és mikor lehet elvinni a
gyermekeket?
Javasoljuk azoknak a családoknak, ahol nem reggelizik együtt a család, ahhoz hogy a
kicsinek itt az óvodában legyen módja reggelijét saját egyéni tempójában elfogyasztani,
érjenek be a csoportba 8.00.-ig. A gyermekek fejlődését az óvodában töltött egész
napi folyamat segíti, de 9 órától sok, izgalmas, érdekes tevékenységre nyílik alkalom,
ezért jó szívvel ajánljuk ezt az időszakot, minél több kisgyermek vehessen részt benne
Bízunk azonban abban, hogy Önöknek is öröm gyermekeikkel együtt lenni, és Őket sem
terhelik 8-10 óránál hosszabb óvodai idővel, mert az Önöknek is fárasztó a
munkahelyükön.
Ők még hamarabb elfáradnak, őket is megilleti a kikapcsolódás lehetősége.
Tudniuk kell azonban, hogy a törvény szerint minden tanköteles kor előtt álló
kisgyermeknek legalább négy óra hosszat naponta az óvodában kell töltenie.

Köszönjük, hogy figyelmet fordítottak sorainkra .
Szeretettel várjuk gyermekével együtt a Pitypangos Óvodába
( Liszt F.s.6)
és Óvárosi Tagóvodánkba (Poroszlai I.1.sz.).
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