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Köszöntő

Szeretettel köszöntjük Önt, abból az alkalomból, hogy gyermeke hamarosan óvodáskorú lesz.
A  család  életében  ez  jelentős  esemény,  hiszen  elérkezett  az  óvodaválasztás  ideje.  Szeretnénk,  ha
megismerné a Szolnok Városi Óvodákat, illetve a tagintézményeiben folyó pedagógiai munkát.
Intézményünk, a Szolnok Városi Óvodák a város egész területén biztosítja az óvodás korú gyermekek
nevelését.
Tagintézményeinkben tiszta,  esztétikus,  barátságos környezet fogadja óvodásainkat.  A csoportszobák
hangulatos  berendezése  tükrözi  a  helyi  programnak  megfelelő  sajátosságokat,  az  otthonosság  és  a
családias légkör biztosításával.
Óvodapedagógus  kollégáink  jól  képzettek.  A  tagintézményeinkben  szakvizsgás,  szakirányú
másoddiplomás, egyedi, szakterületre irányuló végzettségű és több tagintézményünkben „NÍVÓ szintet
teljesítő óvodapedagógus” minősítéssel rendelkező kollégák foglalkoznak a gyermekekkel.

Az  óvodai  fejlesztőmunkát  jól  felkészült  logopédusok,  nyelv-és  beszédfejlesztő  kollégák,
mozgásterapeuták, konduktor, fejlesztőpedagógusok, pszicho-pedagógus, pszichológus segítik. 

A Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben a gyermekek szükségleteire alapozva folyik az óvodai
nevelés, odafigyelő, helyesen nevelő, szeretetteljes légkörben.
Közös  szakmai  értékrendünk  a  gyermekek  érzelmi  biztonságának  megteremtése,  a  gyermekek
szocializálása,  amely  nem  jelent  mást  óvodai  nevelésünkben,  mint  a  helyes  társadalmi  viselkedési
normák és értékrend, egészséges életvitel kialakítását, mely valamennyi tagintézményünkben egyaránt
megvalósul.
Szintén  kiemelten  fontos  nevelési  gyakorlatunkban  az  élményszerű,  tevékenykedtető  „tanulás”,
tevékenységek megvalósítása, legyen szó, mozgásos, értelmi, anyanyelvi, szociális fejlesztésről.
Célul tűztük ki – és szeretnénk elérni -, hogy a tagintézményeinkbe járó gyermekek, kíváncsiságukra
alapozva  nyitottak  legyenek  a  világra,  motiváltak  a  tanulásra,  gazdag  fantáziával,  ismeretanyaggal
kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.
Nevelési programunk három fontos eleme a tehetséggondozás, az integráció és az óvodai évek utolsó
szakaszában zajló sajátos óvodai élet- és tevékenységszervezés. 

A közös szakmai értékrenden felül értékes pedagógiai tartalmak gazdagítják a Szolnok Városi Óvodák
tagintézményeiben az óvodai  nevelés  minőségét,  ezért  mutatnak tagintézményeink egymástól  eltérő,
színes sajátosságokat, előnyös különbözőségeket.
Az óvodaválasztást hivatott segíteni az „OVI-KUKUCSKA” programsorozat összeállítása. 
A  gazdag,  színes  programok  jó  lehetőséget  kínálnak,  hogy  Ön,  gyermekével  együtt  betekintsen
óvodáinkba,  igénye  szerint  tájékozódjon  a  helyi  gyakorlat  sajátosságairól,  ismerje  meg  az  adott
tagintézmény dolgozóit.

Kedves Szülő!

Szíves figyelmében ajánljuk a honlapunkat, ahol bővebben tájékozódhatnak minderről.
Szeretettel várjuk Önt és leendő óvodásunkat. 
Éljen a lehetőséggel, válasszon programjaink közül!

Szolnok, 2019. március 19.
        Ferenczné Teleky Éva
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