
1. Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde bemutatása 

Szivárvány Tagóvoda és Bölcsődénk 1967-ben került átadásra. A 

lakótelepi, pavilonrendszerű, akkori 4 csoportos óvoda egyre bővült, de az 1990-

es évek végétől a folyamatos átszervezéseket követően jelenleg 6 óvodai és 1 

bölcsődei csoporttal működik. 

Az engedélyezett férőhely 150 óvodás és 12 bölcsődés korú (24-36 hó) gyermek 

nevelését – gondozását teszi lehetővé. 

A nevelőtestület sok éves szakmai tapasztalattal, folyamatos önképzéssel, 

továbbképzéssel igyekszik megfelelni a szülői és társadalmi elvárásoknak. 

Tagóvodánk óvodapedagógusai a törvényi előírásoknak megfelelő szakmai 

képzettséggel rendelkeznek, emellett környezeti nevelők, fejlesztőpedagógus, 

drámajáték-vezető tevékenységük fokozottan segíti a gyermekek fejlődését-

fejlesztését. 

Az eredményességet segíti a nem pedagógus alkalmazottak összehangolt 

munkája is. 

A partneri igények iránt nyitottak vagyunk, de programjainkat, tevékenységünk 

egészét a szakmaiság és a gyermekek mindenekfelett álló érdeke határozza meg. 

Hagyományaink, melyek tagóvodai szintűek: kirándulások, sportnapok, erdei 

óvoda, gyermeknapi rendezvények, anyák napja, jubileumi gála műsorok, 

mesemondó, ill. rajzversenyen való részvétel. Szülői igények alapján: ovi foci, 

táncház, játékos angol szervezése, úszás, szakemberek vezetésével. 

Tagóvodánk névválasztásával tudjuk leghűbben szemléltetni sajátos 

arculatunkat. A szivárvány képzete magában hordozza:  

a gyermeki és felnőtti egyéniségek sokszínűségét, 

a mindennapokból való felemelkedést, 

a fejlődést, a változatosságot, az esztétikumot. 

A gyermekek többsége panelkörnyezetből érkezik tagóvodánkba, így az 

alapfunkciókon túl fokozott hangsúlyt kap a gyermekek mentálhigiénés nevelése, 

az egészséges életvitel, a környezettel való harmonikus együttélés 

szokásrendszerének alakítása is. Mindezek figyelembevételével valljuk, hogy a 

nevelésnek nem az egyéni különbségek eltörlésére kell törekednie, hanem 

ellenkezőleg: tiszteletben kell tartania a gyermek egyéniségét, egyéni fejlődési 

ütemét, segítenie kell önkifejezését, személyiségének természetes fejlődését. 

A nevelésnek van egy „szemberohanásos”, de van egy sokkal humánusabb, 

„átkarolásos” útja. Ez utóbbit tartjuk célravezetőbbnek. Bizalmat, együttérzést és 

segítőkészséget sugározni az esendő, kiszolgáltatott gyermek irányába. 



Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy a testi-szociális és értelmi 

területeken egyaránt kibontakozhassanak a gyermekek egyéni képességei. 

Szeretetteljes, derűs légkörben, megfelelő óvónői modell- és mintanyújtással 

gondoskodunk a gyermekek érzelmi 

biztonságáról, testi-lelki komfortérzetéről. 

Tevékeny, gazdag óvodai életet 

teremtünk, melyben nélkülözhetetlen és mással 

nem helyettesíthető elem a játék. 

1990 szeptembere óta – a számtalan nevelési 

lehetőséget és pedagógiai hatékonyságot 

magában rejtő – vegyes életkorú csoportokat  

    Szivárvány kupa             szervezzük, mely bebizonyította az eltelt évek 

során: 

- Az osztatlan gyermekcsoport sokkal inkább hasonlít a család összetételére, 

- A legjobban nevelő, harmonikus családban sem tudja megélni a gyermek a 

kortárs kapcsolatok nyújtotta szocializációs viszonyokat, helyzeteket úgy – 

különösen akkor, ha testvére sincs – amit a vegyes életkorú csoportokban. 

- Speciálisan kiegészítő funkciónk a gyermekek számára máshol kevésbé 

pótolható közösségi élmény nyújtása, miközben észrevétlenül késztetjük 

őket az együttműködésre, a toleranciára, az önérvényesítés és a társakhoz 

való alkalmazkodás gyakorlására. 

Meggyőződésünk, hogy óvónőként úgy kell élnünk a gyermekek között, 

mintha egy nagycsaládot kormányoznánk, miközben valljuk, hogy az óvoda a 

családi nevelés kiegészítője.                              

A szülők jogait maximálisan tiszteletben tartjuk. A 

rendszeres kapcsolattartás a gyermeknevelés sikerét, 

az egyéniségek kibontakoztatását szolgálja.Bízunk a 

spontán fejlődésben, de tervszerűen, egyénre 

szabottan, tudatosan, szervezetten elősegítjük azt. 

Napirendünk folyamatos, az időkeretek rugalmasak. 

Ünnepeink, hagyományaink ápolásával igyekszünk 

megszépíteni hétköznapjainkat.  

 

Miért éppen a Szivárvány Tagóvodát válassza a Kedves Szülő a gyermeke számára? 

 

A szivárvány hídján érezze jól magát a gyermek: haladjon lépésről lépésre, 

színről színre, szárnyalhasson, ha akar, megpihenjen, bújhasson át alatta, 



legmagasabb pontjáról érinthesse a számunkra láthatatlant is. Csússzon le rajta, 

de érezze a biztonságot nyújtó, óvó-védő szülői és óvónői kéz átkaroló ívét is. 

Mint ahogy a szivárvány színei sem tudnak egymás nélkül létezni, 

érvényesülni, mi is a közös munkára, egymás célkitűzéseinek tiszteletben 

tartására fektetjük a fő hangsúlyt pedagógiai munkánk komplexitásában. 

Gyermekcsoportjaink nevelési és fejlesztési programjában nagyfokú 

pedagógiai önállóság érvényesülhet, hiszen a nevelés és tanulás módszereit 

minden óvodapedagógus az egyéniségének megfelelően, a gyermekcsoporthoz 

igazodva, legjobb tudása szerint választja: ezáltal lehetőséget ad a különböző 

családi háttérrel, adottságokkal, képességekkel rendelkező gyermekeknek a 

közösségbe való beilleszkedésre, a megfelelő ütemű fejlődésre, az 

önmegvalósításra. Teszi ezt azáltal, hogy nem rendeli alá egyik nevelési területet 

sem a másiknak, mert vallja, hogy anyanyelvén keresztül, a játék és mozgás éltető 

elemét maximálisan kihasználva, komplexitást, integrálást megvalósítva a 3-7 

éves gyermekek megfelelő személyiségfejlesztéséhez minden egyes részterület 

ugyanolyan fontosságú. Emellett gyermekcsoportonként más-más területtel 

kiemelten foglalkoznak óvónőink: Pl környezeti nevelés, néphagyomány ápolása, 

preventív mozgásfejlesztés, nevelés játékkal-mesével, zenei nevelés… 

Fejlesztő pedagógus segíti a gyermekeket csoporton kívüli fejlesztéssel is. 

Kreativitás szakmai munkaközösség működik tagóvodánkban, mely szülők-

gyerekek részvételével, munkadélutánok szervezésével is színesíti 

mindennapjainkat.       

Környezeti nevelőink által még jobban 

kitágult a világ, pl.„Madárbarát óvoda lettünk, 

keressük a „zöld óvoda” felé vezető utat… 

Alapítványunk a „2000 

óvodai gyermekekért 

alapítvány” segíti a 

különböző 

rendezvényeken – 

tevékenységekben való részvételt is.                                                                              

A 2007.óta működő bölcsődei csoportunk 

kis családias közösségéből, a két gondozónő lelkiismeretes gyermeknevelését 

követően érkeznek óvodai csoportjainkba a 

gyermekek. 

   

 

 



Bízunk abban, hogy a nálunk eltöltött idő kellemes élmény marad 

gyermeknek, szülőnek, alkalmazottaknak egyaránt. 

A gyermekszem virág, csillag, oltalom 

Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. 

A gyermekszem: tágvilág és kikelet, 

Ha reád néz, földeríti szívedet. 

A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető 

Erdőzúgás tisztította levegő. 

A gyermekszem: a legfurcsább hatalom, 

Próbáld ki csak másokon vagy magadon, 

Mert, amikor a gyermekszem kérve kér 

Abba minden vágy és csoda belefér. 

A gyermekszem szirmát nyitó kék virág, 

Tőle fordul szebbre, jobbra a világ. 

A gyermekszem: fényesség és bizalom, 

Vezéreljen téged is ez az utadon. 

 (Szűcs Imre) 
 


