Martonvásári
Gyermekkert
Alapítvány

Az óvodánkba felvett gyerekeknek lehetőséget biztosítunk,
hogy ismerkedhessenek az óvodával
A felvételt nyert gyerekeknek
nyílt nap időpontok:
A vírus helyzetre tekintettel az idei évben nem tartunk.

BRUNSZVIK TERÉZ
ÓVODA
MARTONVÁSÁR

Óvodánk alapítványát, a
Martonvásári Gyermekkert
Alapítványt az alapító tagok
az óvoda gyermekeinek
magasabb színvonalú
nevelése érdekében,
szakmai programok,
előadások szervezésére,
eszközök beszerzésére,
valamint a hátrányos
helyzetű gyerekek
felzárkóztatására hozták
létre. E célokat a személyi
jövedelemadó 1%-ából,
nyertes pályázatokból,
adományokból próbáljuk
megvalósítani
Adószám:

18493368-1-07
Számla szám:

10403174-50526668-69671005
Alapítvány elnöke:

Gyarmathy Flóra

Óvodavezető: Stefkovits Ferencné
Óvodavezető helyettes: Török Tünde,
Puskásné Varga Ildikó
Gyermekvédelmi felelős: Dr. Schekkné Bódai Tünde
Fenntartónk: Martonvásár Város Önkormányzata
2462 Martonvásár, Budai út. 13.
Gyermekorvos: Dr. Jellinek Kinga
Védőnő: Horváth Márta

Elérhetőségeink:
Brunszvik Teréz Óvoda
2462 Martonvásár, Deák Ferenc u. 3

Tel/Fax: 06-22-460-290
Mobil: 06-30-536-3883
www.brunszvikterezovoda.hu
e-mail: mvovoda@gmail.com

Ennek köszönhetően lehetőségünk nyílt az egészséges
életmódra neveléssel elmélyültebben foglalkozni,
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek
integrációjához kaptunk elméleti és gyakorlati
segítséget.

Óvodánk
a
város
központi
területén
elhelyezkedő 10 csoportos önkormányzati
intézmény, ahol ideális családias környezetben
derűs hangulatban várjuk a gyermekeket. A
modern, világos jól tervezett épület együttes
kellemes környezetet biztosít a gyermekek
számára.
A csoportszobák az óvónők ízlését, egyéni
ötleteit tükrözik, mindegyik jól felszerelt
csoporthoz külön mosdó (két csoportot kivéve)
és öltöző is tartozik. Az épületünket hatalmas
udvar veszi körül sok fával, cserjével, füves
területekkel, ahol lehetőség nyílik óvodásaink
mozgásigényének kielégítésére. Tanpályánkon
játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a
biztonságos közlekedés szabályait.
A csoportszobákhoz (kettő kivételével) fedett
teraszok is kapcsolódnak, amelyek lehetővé
teszik, hogy esőben is levegőzhessenek a
gyerekek, emellett a forró nyári napokon is
árnyékot tudunk biztosítani számukra.
Jelenlegi
feltételeinket
igyekszünk
folyamatosan
javítani,
bővíteni,
amihez
keressük a lehetőségeket, a szülők támogatását
(pl.:
társadalmi
munkák
szervezése).
Igyekszünk a pályázatok adta lehetőségeket is
kihasználni.

Pedagógiai programunkat nevelőtestületünk készítette,
mely a házirenddel és a szervezeti működési
szabályzattal együtt megtekinthető a vezető irodájában
és az óvoda honlapján. Célunk, hogy az óvodás évek
alatt a gyerekek szeretetteljes, biztonságos, az egyéni
különbségeket toleráló légkörben nevelkedjenek,
miközben a saját személyiségük kibontakozik.
A gyerekekkel csoportonként két óvodapedagógus és
egy dajka néni foglalkozik (három csoportra egy
pedagógiai asszisztens jut).
Fontosnak tartjuk:
 a hagyományos értékek átadását,
 a gyermeki személyiség tiszteletben tartását,
elfogadását,
 a gyermek természetes kíváncsiságának kielégítését,
változatos tevékenységeken keresztül.
A
gyermekek
elsődleges
és
legfontosabb
tevékenységének a játékot tartjuk.

Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglal el
hagyományaink
őrzése,
az
egészséges
életmódra nevelés, a környezet megismerésére,
szeretetére,
védelmére
nevelés.
Fontos
számunkra, hogy a hozzánk járó gyermekek –
életkorunknak megfelelő szinten –minél több
tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő
természeti és társadalmi környezetről. Váljon
természetes igényükké a környezet védelme, a
természet
iránti
érzékenység
és
a
környezettudatosság. Igyekszünk kihasználni a
városunkban lévő kutató intézeti park adta
lehetőségeket, sokat sétálunk, kirándulunk.
Ünnepeinkkel,
hagyományainkkal
megerősítjük a gyerekekben az összetartozás
érzését. Az óvodai nevelés a családból hozott
tapasztalatokkal együtt segíti a gyerekeket
ahhoz, hogy biztonságban eligazodjanak
környezetükben.
A
családokkal
együttműködve lehet igazán kiegyensúlyozott,
érdeklődő, a világra nyitott gyermeket nevelni.
Ehhez adjuk tudásunkat, tapasztalatunkat,
gyermekszeretetünket, tiszteletünket.
Kívánjuk, gyermekeik érezzék jól magukat
óvodánkban!
A nevelő testület nevében

Stefkovits Ferencné óvodavezető

