
ÓVODA-HÍVOGATÓ



Kedves Szülők!

A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a 
gyermekük óvodába lép. 

Közel három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés 
keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. 
A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja 
mindazt, amit közel három éves koráig elér.

A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután 
óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell 
megtalálnia a maga helyét és barátokra, társakra lelni.

A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek 
neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. 
Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közre-
működést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pe-
dagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési 
szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s ké-
szek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori prob-
lémákra is.

Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműkö-
dés időszaka.



Mi a nevelési célja  
a református óvodánknak?

• Az alapvető óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók 
ellátása mellett a keresztyén értékekre alapozva, szeretetteljes lég-
körben boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelni,

• személyes hitre nevelés, a szeretetre való képesség kialakítása, helyes 
kifejezési formáinak megtanítása,

• megteremteni a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való át-
lépés belső pszichikus feltételeit, 

• igényes környezetre, rendre nevelés,
• együttműködésre, fegyelmezettségre nevelés,
• a nemzeti identitás megalapozása a gyermek harmonikus fejlesztése a 

néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével,
• a digitális világban való egészséges eligazodás.

A folyamatokban kiemelt szerepet kap a játék, mint a legfontosabb élet-
kori tevékenység, a hagyományőrzés, a hitoktatás, az olvasóvá nevelés és 
a tehetséggondozás.

Kik kerülhetnek be az óvodába?
• Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől 

számított fél éven belül betölti a harmadik életévét.

Honnan óvodázzuk be gyermekeiket?
• Óvodánknak nincs kötelező körzethatára. Várjuk a városból és a kör-

nyező településekről azokat a gyermekeket, akik szüleikkel elfogadják 
óvodánk szellemiségét, szabályrendszerét és a keresztyén hit alapér-
tékeit.

Hol lehet jelentkezni?
• Érdeklődni az óvodában bármikor lehet, az óvodanyitogató foglalko-

zásokra előzetesen kell jelentkezni. Az óvodai felvételi kérelmet je-
lentkezési lapon lehet benyújtani, melyet a honlaptól le lehet tölteni, 
de az óvodában is lehet kérni.



Hogyan történik a beiratkozás?
• Az óvodai beiratkozás minden év tavaszán történik előzetesen megje-

lölt időpontban, illetve indokolt esetben folyamatosan.

Délutáni térítésmentes fejlesztő foglalkozásaink, tehetségműhelyeink:
• Zene-Bona Tanoda (zenei műhely),
• Eszterlánc (néptánc),
• Varázskezek (rajzolás, festés, barkácsolás),
• Varázsláda (mesék, versek és dramatikus játékok,
• Angol foglalkozás (játékos ismerkedés az angol nyelvvel),
• Suli-Móka foglalkozás (játékos ismerkedés az iskola világával),
• Robotika a Méhecskével.

Kínálatunk megvalósításának legfontosabb garanciái:
• református intézményünk (Akkreditált Kiváló Tehetségpont) magas 

szintű szakmai működése, gazdasági stabilitása,
• a jól képzett, elkötelezett óvodapedagógusok, dajkák,
• 3 csoportos óvoda, csoportonként külön mosdó, öltöző,
• korszerű napelemekkel felszerelt óvoda, új tornaterem, foglalkoztató 

termek, az egészségmegóvást szolgáló só-szoba és somokozó, korsze-
rű konyha,

• a tágas, virágos, árnyas udvar, és a gyakorlókert,

és az, hogy Ön és gyermeke megtapasztalhatja, 
szerető Istenünk van, aki vigyáz ránk!

Mi a nevelési célja  
a református óvodánknak?



TÉGED IS VÁRNAK AZ OVIS ROBOTOK,  
A MÉHECSKÉK! ŐK AZOK! 

ÉLMÉNY LESZ SZÁMODRA!

Kedves leendő ovis!

SZERETNÉNEK JÁTSZANI VELED!



Számos izgalmas és tartalmas 
program vár rád!

Hitéleti nevelés

Varázsláda és Varázskezek műhelyfoglalkozások



Számos izgalmas és tartalmas 
program vár rád!

Zene-Bona Tanoda
Eszterlánc műhelyfoglalkozás

Sulimóka

Életképek



ELÉRHETŐSÉGEINK:
BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA, ÓVODA
5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1.

www. bethleng.hu, bethlen@externet.hu   
0656/390-286

www.facebook.com/Bethlen Gábor Református Általános 
Iskola, Óvoda

Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna

BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ÓVODA
5200 Törökszentmiklós, Petőfi út 33.

bethlenovi@gmail.com
0656/390-170

Óvodavezető: Mészáros Piroska


