„Mindenkinek kell az elismerés, hogy jól teljesítsen, de kevesen közlik ezt olyan
egyértelműen, mint az a kisfiú: aki így szólt az édesapjához: Játsszunk
célbadobósdit
„Én dobálok, Te azt kiáltod: Gyönyörű!”
(The Best Of Bits Pieces)

„Magunkat ajánljuk” avagy röviden a téglási Bárczay Anna Városi Óvodáról,
azoknak a szülőknek, akik még nem találkoztak velünk.
Óvodánk 50. jubileumi évében vette fel Bárczay Anna nevét. Büszkék vagyunk
múltunkra, s várakozással, örömmel tekintünk a jövő felé.
Intézményünk, Téglás Város Önkormányzatának fenntartásában működik, a
település egyetlen 3-7 éves korú gyermekeket nevelő óvodája. Gyönyörű új
épületben és egy hozzá kapcsolódó felújított óvodaegységben összesen 10
csoportban várjuk az ide érkező apróságokat, csoportonként két
óvodapedagógussal, és egy dadussal.
Biztosított az enyhe fokban speciális igényű gyermekek ellátása, a logopédiai
ellátás, szükség esetén gyógypedagógiai foglakozás, fejlesztő pedagógiai,
gyógytestnevelési fejlesztés. Kiválóan akkreditált tehetségpontként három
tehetségműhelyben a tehetséges gyermekek egyéni tehetségcsíráinak gondozása
folyik. (Kézműves-kuckó, pindur-pandur közlekedési, zeneóvoda)
Zöld óvoda cím birtokosaiként kiemelt hangsúlyt kap a környezettudatos életmód a
nevelésben, az életformánkban, illetve a külső környezetünkben is.
Sajátos helyzetünkből adódva célunk, hogy a településen élő gyermekeknek, és
szülőknek az igényeit kielégítsünk, kiegészítsük a családi nevelést. Ehhez
illeszkedik Helyi Óvodai Programunk, a Tevékenységközpontú Óvodai Program,
melynek célja: „a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése, mely magába
foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztésének és az életre való
felkészítésnek a lehetőségét a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.”
Ehhez a neveléshez megfelelő méretű csoportszobák, egyéni fejlesztő szobák,
tornaszoba, elegendő méretű óvodaudvar, közlekedési tanpálya, valamint a
szükséges eszközök is rendelkezésünkre állnak.
Pedagógusaink nevelési, fejlesztési feladatikon túl, a gyermekek, családok számára
élményekben gazdag programokat is szerveznek. A programokon olyan rendhagyó
élményekben van a gyermeknek része, amely egyrészt a későbbi nevelőmunka
alapja, másrészt segíti a gyermekeket szabadidejük hasznos eltöltésében. Az
élmények szerzése segíti az óvodáskorú gyermekek játékának gazdagítását, a játék
által a játékon keresztül pedig a személyiség fejlesztése valósul meg.
Működtetett mérési rendszereink által mérjük, és megismerjük partnereink így a
szülők elégedettségét, és elvárásait óvodánkkal szemben. Rendszeresen mérjük,
megfigyeljük, értékeljük gyermekeink egyéni fejlődési ütemét. Tájékoztatást adunk
a szülőknek gyermekükről, szükség esetén megtaláljuk a legjobb megoldást
optimális fejlődéséhez. A szülőkkel partneri viszony kialakításával törekszünk a

közös nevelési elveket megvalósítani.
Mindezekhez fontosnak tartjuk a nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkört a
csoportban, ahol gyermekeink biztonságban érzik magukat, bátran tevékenykednek,
őszinték, magabiztosak, érdeklődőek.
Ehhez a legmegfelelőbb, legtudatosabb szakemberek az óvodapedagógusok,
munkájukat elhivatott pedagógiai munkát segítő dajka nénik, pedagógiai
asszisztensek, óvodatitkár és karbantartó segíti.
Tisztelt Szülők!
A fenti néhány gondolat olvasása után bízom abban, hogy 2015. szeptemberétől
biztonságban, nyugodt szívvel bízzák ránk legféltettebb kincsüket:
GYERMEKÜKET.
Szabó Mónika óvodavezető

