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Intézményünk bemutatása 

 

  

Székhely intézmény neve, címe: Ácsteszéri Meseerdő Óvoda  

  2887 Ácsteszér, Kossuth u. 56.  

 

 

Tagintézménye: 

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Benedek Elek Tagóvodája 

2884 Bakonyszombathely, Jókai u. 3.  

 

Óvodai csoportok száma:   

Székhely:  2  csoport                  Tagintézmény:  2 csoport  

 

 

  

Tagintézmény bemutatása 

Óvodánk a település zöldövezeti részében, egy szép, gondozott parkhoz közel, jól 

megközelíthető helyen fekszik. Az épület maga nagyon régi, dohosodás, vizesedés miatt 

egészségtelen. Egyéb előírásoknak megfelel. Az óvodában dolgozók mindent megtesznek 

azért, hogy ennek ellenére a helyiségek esztétikusak, higiénikusak és barátságosak legyenek.  

A dekoráció az évszakok, ünnepek változását követi. Valaha háromcsoportos 

óvodaként működött az intézmény (én is így kezdtem itt óvónői pályám 1979-1988), jó ideje 

már csak két csoportszobával működik. 

A régebben harmadik csoportszobaként funkcionáló termet jól felszerelt tornaszobává 

alakították át. A nagyobb mozgást igénylő egyéb foglalkozásokat is itt tartjuk (pl. ének-zene). 

Ebben a helyiségben biztosítjuk a feltételeket az óvodai élethez szorosan kapcsolódó, de 

csoport tevékenységen kívüli foglalkozásoknak pl. logopédia ellátás, gyógytestnevelés, 

fejlesztő tevékenységek, baba-mama klub, báb előadás, műsoros délelőtt, néptánc oktatás, 

sakk-kör, idegen nyelvoktatás. Minden esetben figyelembe vesszük a szülők által felmerülő 

reális igényeket, mely összhangban van nevelési programunkkal, céljainkkal. 

  Játszóudvarunk zárt, tágas, az előírásoknak megfelelően balesetmentes. Eszköz 

felszereltségünk viszonylag jónak mondható, de játékeszközeink nagyon elhasználódtak. A 

játékok, eszközök pótlása során törekszünk a jobb minőségűeket választani, még ha ez a 

mennyiség rovására is megy. A kollektíva számára fontos szempont az esztétikum mellett az 
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eszközök fejlesztő hatása. Korszerű IKT eszközökkel nem rendelkezünk, de terveink közt 

szerepel ezek beszerzése. 

Az óvoda közvetlen szomszédságában található a természeti értékekben bővelkedő 

Kastélypark. Ezen kialakított tanösvény jó lehetőséget kínál sétákra, közben a növény és 

madárvilág megfigyelésére, termések, levelek gyűjtésére. Szemnek, léleknek megnyugtató 

élmény a természet változásainak megfigyelése, patak csobogásának, szellő mozgásának 

hallgatása ebben a környezetben. 

Fábián Katalin nevével fémjelzett Tevékenységközpontú óvodai nevelési programmal 

dolgozunk, melyet saját pedagógiai programunkkal színesítünk. Nagyszerű lehetőség a 

sokoldalú, aktív munkálkodáshoz. 

50 kisgyermek befogadására van engedélyünk. Mivel bölcsőde nincs a közelben, ezért igény 

esetén, a törvény által megengedett feltételekkel két és fél éves kortól járnak hozzánk 

gyermekek. Négy óvodapedagógus és két dadus foglalkozik velük. Az épülethez tartozó 

konyhát egy vállalkozó működteti, aki a település minden korosztályát igyekszik 

közétkeztetésben ellátni. 

Az óvónői kollektíva nagyon nyitott az új ismeretek befogadására, mely összhangban van 

nevelési programunkkal. Képzési lehetőségeket folyamatosan kihasználjuk, ehhez vezetőnk 

támogatása is adott. Óvónői képesítés mellé szakvizsgát (mozgás), illetve óvodapedagógusi 

végzettségre épülő kiegészítő képzéseket végeztünk (intézményvezetői, mentálhigiénés, 

fejlesztő pedagógus) Képzésünk, önképzésünk folyamatos. A dadus nénik aktív, és partneri 

közreműködői a mindennapi óvodai nevelési életnek. Egyik dadus néni szakképzett, másik 

érettségizett. Az ő szakirányú ismereteinek bővítése a következő nevelési év egyik feladata. 

Néptánc, sakk, úszás, idegennyelv-oktatás lehetőségét biztosítjuk programunk szerint, mely 

lehetőséggel a szülők szívesen élnek gyermekeik számára. Ezek megvalósításához megfelelő 

végzettségű, képzettségű szakemberek segítségét vesszük igénybe. 

Az óvodába járó gyermekeink szociális helyzetüket tekintve széles rétegből kerülnek ki. 

A szülők társadalmi helyzetét tekintve a skála az országos átlagot tükrözi. A jómódú 

vállalkozó; főiskolát, egyetemet végzett diplomás; középiskolát, vagy szakmunkásképzést 

végzett munkások és szociális segélyből élők alkotják a szülők csoportját. A gyermekek 

ruházata, külső megjelenése is tükrözi a rétegződést. A különbségek ellenére bizton 

mondhatom, hogy minden gyermek egyenlő bánásmódban részesül. Évente 6-10 fő körül 

mozog a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Egy család gyermekei pedig halmozottan 

hátrányos helyzetűek. Feketevíz-puszta és Gelegenyés-puszta közigazgatásilag 
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Bakonyszombathelyhez tartozik. Az ott élő gyermekek is óvodánkba járnak. Feketevízen 

középosztálybeli családok élnek, akiket munkájuk, hivatásuk, családjuk köt oda. Gelegenyés-

pusztán a szociális háló perifériáján élő családok laknak komfort nélküli, szükséglakásokban, 

infrastruktúra nélküli környezetben – áram van. 

Munkánkat a gyermekek érdekeit szem előtt tartva tervezzük, végezzük. Hiszem, hogy 

az örömteli óvodás évek, a szeretetteljes légkör, a mesék világa, a játék elmélyült – semmivel 

sem pótolható öröme -, a sok mozgás, alkalmassá teszik a gyermekeinket arra, hogy sikeresek 

legyenek az iskolában.  

 

A tevékenységformákat bemutató „virág” ábrája a játék mellett a mozgás fontosságát, központi szerepét 

hangsúlyozza. 

 

Ez előfeltétele annak is, hogy majdan képesek legyenek örömteli, tartalmas és értékes felnőtt 

életet élni. Mindehhez hozzájárul a társak hatása, a baráti kapcsolatok, a közös séták, 

kirándulások, beszélgetések, tevékenységek, tapasztalatszerzések. 

Gyermekközösségünkben a beírt létszám évek óta 42-50 fő között mozog, de az 

összetételben növekvő tendenciát mutat a valamilyen téren problémával, hiányossággal küzdő 

gyermekek száma. Minden évszakban szervezünk közösségi tevékenységeket, mely a 

családtagok bevonásával, aktív együtt működésükkel történik (őszköszöntő családi délután, 

nyitott nap, adventi szöszmötölő, farsang, anyák napja, kirándulás, gyermeknap). 

Külső kapcsolataink nagyon jók a településen működő egészségügyi, család és 

gyermekvédelmi szolgálatokkal, valamint a közeli kisvárosban létre hozott pedagógiai 

szakszolgálattal. Mint említettem szomszédos település óvodájával alkotunk egy intézményt, 
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mely nem csak névleges, közös programokat is szervezünk. Az ő nagycsoportosaik 

szeptember végén óvodánk névadójának, Benedek Eleknek születésnapján jönnek hozzánk. 

Mi májusban Madarak és fák napján viszonozzuk a látogatást. Hangulatos vidám délelőttöt 

töltünk el együtt. Ez azért is fontos, mivel egy iskolai osztályba fognak majd járni később, és 

ezzel is elősegítjük, hogy megismerjék egymást. 

 

 

    

                              Saját fotó: Őszköszöntő családi délután közös mozgással. 

 

A település vezetői aktívan keresik egy új óvoda építésének lehetőségét. Fenntartói 

ígéretet kaptunk, hogy hamarosan új óvoda fog épülni, ahol egészséges környezetben 

nevelkedhetnek a ránk bízott gyermekek. A telek már rendelkezésre áll, a tervezés 

folyamatban van. Pályázat benyújtása még ellátandó feladat megfelelő kiírás esetén. Talán a 

2015-16–os nevelési évben lesz esélyünk erre.  


