
Óvodánk az alapvető óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók ellátása mellett 
         a keresztyén értékekre, a református szellemiségre alapozva, szeretetteljes légkörben boldog, 
kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni,  
         megteremti a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeit, 
         kiemelt szerepet kap a játék, mint a legfontosabb életkori tevékenység, a hagyományőrzés, 
         az olvasóvá nevelés, 
         a tehetséggondozás.  

  
Elsősorban református családok számára nyújt segítő kezet gyermekeik neveléséhez, de nem zárkózunk el azoktól a 
családoktól sem, akik elfogadják értékrendünket és módszereinket, óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. 

  
Keresztény pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása, helyes kifejezési formáinak megtanítása: 

         igényes környezetre, rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban),  
         együttműködésre, fegyelmezettségre nevelés, 
         személyes hitre nevelés, a hívő keresztyén ember szokásrendjének kialakítása, 
         a nemzeti identitás megalapozása a gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a 
természetóvás gazdag eszközrendszerével. 

 
A tárgyi feltételek a 21.századnak megfelelőek: 

         a gyermekek számára, optimális, biztonságos, változó testméreteihez kényelmes környezetet 
biztosítunk; 
         a környezet megfelel az egészségvédelmi szempontoknak; a játék- és mozgásigény, kielégítésének; 
         biztosítjuk az óvodai dolgozók biztonságos munkakörülményeit; 
         a partnerek, elsősorban a szülök fogadására alkalmas körülményeket teremtünk 

 
 

 



Három csoport számára (75 gyermek befogadására) ideális működési feltételekkel rendelkezünk. 
 
Három csoportszoba, 1 tornaterem, 1 fejlesztő terem, orvosi szoba, 3 mosdó a szükséges felszerelésekkel, 3 öltöző áll 
rendelkezésre. A berendezés igazodik a gyermekek változó testméretéhez (asztalok, székek). Minden csoport számára biztosított a 
fektető és annak tárolása. Minden csoportban játéktartó polcok, ill. szekrény, könyvespolc és élősarok, számítógép, wifi elérés 
található.  

 

 
 
Az óvoda helyiségeiben harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül a gyermekeket, ezzel is formálva 
ízlésvilágukat.  

  
Az óvoda játszóudvara jól felszerelt, megfelel az előírásoknak. 

  
A személyi feltételek kiemelkedőek. 
  
Az óvoda munkatársai megfelelően képzettek, rendelkeznek a szükséges végzettségekkel. 

  
Az óvónők létszáma 8 fő: 

         1 fő óvodavezető szakvizsgázott pedagógus-gyermektáncoktató,  
         1 fő óvónő népi játszóházi foglalkozásvezető, népijáték és kismesterségoktató, a Népművészet mestere, 
         2 fő óvónő beszéd és kommunikáció fejlesztő pedagógus, 
         1 fő óvónő okleveles pedagógia tanár, okleveles játék és szabadidőszervező,jelenleg vezetői szakvizsgás 
egyetemi képzésen vesz részt, 
         1 fő óvónő pszichológiai és kriminálpszichológiai asszisztens, 
         1 fő szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, 
         1  fő óvőnő jelenleg pedagógia tanári szakon tanul. 

  
Az óvónők közül 2 fő jelenleg kisgyermekét otthon neveli. 
  
Az óvodai nevelés eredményességét segíti az óvodapedagógus és a dajka közös együttműködése.  a szakmai munkát 3 dajka és 1 
fő konyhai kisegítő segíti. 

  
  

Elérhetőség: bethlenovi@gmail.com 
tel: Mészáros Piroska óvodavezető: +36 30 5286015 
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