Bemutatkozás Napsugár Óvoda
A Napsugár Óvoda / Székesfehérvár, Salétrom u. 8. / a belvároshoz közel,
egy lakótelep közepén helyezkedik el. A város valamennyi pontjáról jól
megközelíthető, mert a lakótelepet két fontos főútvonal határolja (Budai u.
Rákóczi u.). Az óvoda épülete óvoda céljára épült 1977-ben. Így megfelel az
intézménytípussal szemben támasztott követelményeknek, 7 csoportszobával,
hozzá tartozó mosdókkal és öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel és tornaszobával
rendelkezik (amely alkalmas a testnevelés és ének foglalkozások, valamint az
ünnepélyek és szülői értekezletek lebonyolítására is), fejlesztőszobánk
lehetőséget teremtenek az egyéni fejlesztésekre, logopédiai és gyógypedagógiai
ellátásokra is. Az elmúlt években megújultak a mosdók, felújításra került a vizes
és villamos hálózat, és a külső nyílászárók cseréje valósult meg.
Két jó gyakorlat került kidolgozásra és bevezetésre 2006-tól a Napsugár
Óvoda feladatellátási helyen. „Tedd és mondd” anyanyelvi fejlesztőprogram és a
„Gyere velem” drámapedagógia az óvodában. Programjainkat több mint 100 óvoda
adaptálta, és alkalmazza az egész ország területén.
2010-ben az intézmény előminősített referencia intézmény címet szerzett,
mely alapján részt vett a TÁMOP-3.1.7 pályázaton, melynek keretében felkészült
a referencia intézményi feladatokra. Referencia területe: kompetencia alapú
nevelés és főiskolai gyakorlóhely funkció.
Udvarunkat az EU szabványnak megfelelően átalakítottuk, melynek során a
gyermekek fejlődését segítő, biztonságos játszószerekkel szereltük fel, s a
növényzet és gyep is cserére, megújításra került. A felújítás folyamatos, mind a
játékok pótlása, szabványosítása, talajcseréje, ütéscsillapítás tekintetében.
Jelenleg is pályázati forrásból kezdődik a felújítás. Az udvarok a nevelési
feladatok megvalósításában fontos szerepet töltenek be, szervezett mozgás
tevékenységek, tapasztalat és ismeretgyűjtési lehetőségek, ünnepek,
sportesemények, közös programok szervezése, családi programok helyszíne,
hagyományápolás, munka jellegű tevékenységek.

Nevelési cél:
Harmonikus, kiegyensúlyozott, toleráns, békeszerető, békére törekvő,
egészségesen élő, egymást megértő és segítő, alkalmazkodó, a szépséget
felismerő, a tudást megbecsülő, a tanulást és munkát kedvelő, a természetet
szerető, ápoló és védő, általános emberi és saját specifikus értékekkel bíró, önálló
gondolkodásra, döntésre, cselekvésre képes, boldog gyermekek nevelése. Szívesen
járjanak hozzánk és jól érezzék magukat az óvodánkban.
A családi nevelést kiegészítve a különböző szociális háttérrel érkező
óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki
személyiség kibontakozásának elősegítése az életkori, egyéni sajátosságaik, az
egyenlő hozzáférés figyelembevételével.
A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési
tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált
személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz
szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és szervezett
tevékenységekbe ágyazottan.
Sajátos nevelési igényű gyermekek (beszéd, értelmi fogyatékos, és egyéb
pszichés zavarral küzdő) inkluzív nevelése, gyógypedagógusok irányításával, a
családdal történő szoros együttműködéssel.
Akik mindezt megvalósítják:
Pedagógusaink végzettsége:
 2 fő mesterpedagógus minősítés
 2 fő mester diploma
 12 fő óvodapedagógusi diploma
 1 fő gyógypedagógus
 1 fő tanító
 4 fő szakvizsga
 1 fő fejlesztőpedagógus
 1 fő drámapedagógus

