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Óvodánkról, a Győrsági Kincseskert Óvodáról

Az óvoda természeti környezete
Győrság község Győr-Moson-Sopron megyében, az ezeréves történelmi múlttal bíró
Pannonhalmi-dombság és a Sokoró vidék érintésében fekszik.
A Győrtől nagyjából 16 km-re lévő falu 1500 fő körüli lélekszámmal rendelkezik. A
központi településtől északkeletre kb. 1 km távolságra található Sághalomalja – a
felette emelkedő Sághalom dombról elnevezve - mely korábban önálló iskolával,
bolttal ellátott településrész volt. Napjainkban ez a terület (Sághalomalja egyetlen
hosszú utcája) Győrság egyik tengelye, Halomalja út néven szerepel.
A településszerkezet másik tengelye a Pannonhalmára vezető Országút út, innen
ágaznak le a további utcák és a Faluhely.
A község központjában található Faluhely-téri park, számos történelmi, -és
településsel kapcsolatos emlékműnek, emlékhelynek ad otthont. Nemzeti
ünnepeinken a gyerekekkel közösen itt helyezzük el a megemlékezés virágait.
Ennek a parkosított zöldterületnek a gondozására az Önkormányzat nagy figyelmet
fordít. A Faluhely és környéke boltokkal, piactérrel, focipályával, játszótérrel
rendelkezik, melyek a mindennapi életünk színterei.
A község természeti adottságait tekintve északon sík, míg déli részén domb-ok
völgyek találkozása teszi változatossá a település arculatát.
A síkvidék inkább a gabona, kukorica, burgonya termesztés lehetőségeit nyújtja az itt
élő mezőgazdászoknak. A dombos völgyes területeken viszont a szántók mellett
gyümölcsösöket, szőlőültetvényeket találhatunk, melyek a többszázéves
szőlőművelés-és kultúra tradícióit hirdetik. Ennek bizonyítékai a homokkőbe vájt
Uraság-hegyi és Kiáltó-hegyi pincesorok.
A domboldalak sétáink gyakori célpontjai, s a pincék mellett lévő fás, füves területek
jó lehetőséget kínálnak a futó és versenyjátékok számára.
A falunk látványossága a Kiáltó-hegyen található protestánsok által állított
Harangláb, ennek tövében a falu néhány híres szülöttének kopjafái állnak.
E dombokra a faluközpontból hosszabb, rövidebb sétával juthatunk, ahonnan pedig
gyönyörködve tekinthetünk rá a környező falvak látképére, a Pannonhalmi Főapátság
egy részére, illetve Győr magasodó épületeit is megpillanthatjuk.
Az óvodai nevelésünk során fontos feladatunknak tekintjük: ezen természeti
környezet adta lehetőségek kihasználását, valamint a szülőföldünkhöz való pozitív
viszony kialakítását.

Győrsági Kincseskert Óvoda
9084 Győrság, Öreg utca. 22.
Telefon: + 36 30 9075800
kincseskertsag@gmail.com

Óvodánk története, bemutatása
Óvodánk a falu középpontjában fekszik, a katolikus templom és a paplak
szomszédságában.
Az 1928-ban elkészült kétszintes épület eredetileg egyházi iskola és szolgálati
lakásként, (betakarítási időben kis ideig nyári óvodaként) funkcionált. Ezt az épületet
átalakítva, 1971-ben óvodaként kezdte meg működését.
Kezdetben egy csoport volt, majd a gyerekek számának növekedése és a szülők
igényei miatt 1974-ben két csoportra bővült az óvoda.
Az intézmény adottságai miatt – két csoportszoba került kialakításra – jelenleg is két
vegyes csoportban végezzük a nevelőmunkát. A csoportszobák méretei a
kezdetektől nem változtak: tágasak, világosak, nagy belmagassággal rendelkeznek,
helyi adottságuk, hogy a termek egybe nyithatóak. Berendezését illetően a
gyermekbútorok cseréje és karbantartása folyamatosan megvalósult. A csoportok
egyéb bútorzatának cseréjét 2019-ben (régies, elavult volta miatt) 2019-ben
megkezdtük.
A közel százéves épület, több évtizedes működése során kisebb bővítések, belső
átalakítások, korszerűsítések által nyerte el mai arculatát.
A már kezdetektől tágas csoportszobákat, a hozzájuk tartozó egy mosdó, egy
keskeny gyermeköltöző, valamint kicsi irodahelyiség egészítette ki. Egy évtized
elteltével a kicsinek bizonyult öltözőt, az udvar irányába bővítették, ezzel majdnem
kétszeresére növelték alapterületét. Ezt követően 2014-ben belső átalakítások révén
(irodahelyiség áthelyezése) újabb 12 négyzetméterrel lett tágasabb a gyermeköltöző,
mely napjainkban e felújított, komfortos formájában igyekszik kiszolgálni a
gyermekeket.
A fenntartó Önkormányzat a kétezres évek elejétől egyre több korszerűsítést
valósított meg intézményünkben. A nyílászárók teljes cseréje 2008 történt.
A két csoporthoz tartozó mosdóhelyiség átalakítása, teljes korszerűsítése 2014-ben
valósult meg, ennek egyetlen hátránya a használatba vételért való várakozási idő a
két csoport között.
Az egész óvodaépület 2015-ben újult meg: tetőcsere, külső szigetelés-, vakolás,
fűtéskorszerűsítés, konyha átépítés révén.
A létesítményben már a kezdetektől kicsi, de felszerelt konyha biztosította az óvodás
és iskolás gyerekek megfelelő étkeztetését. Később a megváltozott igények és a
létszám emelkedése, a konyha bővítését, ezzel együtt az alagsorba történő
áthelyezését tette szükségessé. Az évtizedek során további változtatásokat igényelt
a működése. A 2015-ben zajlott, egész óvodaépületet érintő felújítási munkálatok
során újabb korszerűsítésen esett át a konyha. Jelenleg ebben a megújult
formájában törekszik a falu közétkeztetését színvonalas szinten biztosítani.
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Intézményünk belső terében kialakításra került egy ételszállító lift, mely az alagsori
konyhából segíti az étel és az eszközök feljuttatását a kiszolgáló térbe.
A csoportszobákkal egy szinten található még az irodahelyiség, mely egyben
fejlesztőszobaként is funkcionál.
Tornaszobánk, illetve külön mozgásra alkalmas helyiségünk nincsen, ezért a tágas
csoportszobák és az óvoda udvara biztosítja a mozgási lehetőséget a gyermekek
számára. A jövőt érintő célunk között szerepel az óvodabővítés, mely a tornahelyiség
létrehozását is tartalmazza.
Az udvar előnyös fekvésű, rendezett, zöldövezet veszi körül fákkal, bokrokkal, a
kertben virágos növényekkel, gyógynövényekkel színesítve. Játékai az Európai
Uniós szabványoknak megfelelőek pl.: függőhidas rámpás csúszda, láncos
egyensúlyozó, rugós libikóka, forgóhinta. (A megvásárlásukhoz szükséges anyagi
forrást a Szülői Munkaközösség, valamint a Ságért Közalapítvány nyújtotta.)
Az udvar szerves része még az épületből kinyúló, félig fedett terasz. Az itt elhelyezett
asztalok és székek a nyári időszakban (csökkent létszám esetén) az étkezések
helyszínéül szolgálnak. Emellett kiváló játékszínhely is, az itt található eszközök
révén.
Az óvodaépület bejárata több irányból is megközelíthető, a Dózsa u. felől néhány
lépcsőn keresztül haladva, illetve a forgalmasabb Öreg utca felől szintén lépcsőkön.
A 2018-as év egyik fejlesztése a babakocsi feljáró-, valamint az óvoda előtti néhány
férőhelyes parkoló kialakítása.
Az intézmény dolgozói azon tevékenykednek, hogy a belső és külső terek, a tárgyi
környezet, mind megfeleljenek a gyermekek biztonságérzetének, testméreteiknek,
biztosítsák egészségük megőrzését, igényeik kielégítését. Mindemellett fontosnak
tartjuk, hogy a tárgyi környezet értékátadó, esztétikus, ízlésformáló legyen.
Az intézmény sajátos arculata
Intézményünk saját készítésű Néphagyományőrző program alapján végzi az óvodai
nevelést. A programunk elkészítésénél (1998/99) majd később a módosítások
(2004), (2010) alkalmával az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához igazodott
az akkori nevelőtestület.
Pedagógiai programunk célja az óvodás gyermek harmonikus, sokoldalú
fejlődésének segítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása- a hátrányok
csökkentését az életkori- és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével. Ezek megteremtését a népi hagyományok ápolása az
érzelmekre ható eszközrendszerével elősegíti.
A Néphagyományőrző programnak köszönhetően alkalmat tudunk nyújtani a
gyermekeknek, hogy megismerhessék:
- a népszokásokat (lucázás, betlehemezés, farsangolás, húsvéti locsolkodás,
pünkösdölés),
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- népi kultúrát, -tárgyait, játékeszközeit
-népi időjóslásokat
-ember és természet kapcsolatából adódó törvényszerűségeket, munkafolyamatokat
Az óvodai élet szervezése
Intézményünk egész évben hétfőtől- péntekig, (szülői igényekhez igazodva):
6.30 – 16.30-ig tart nyitva.
A teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
Működési keretünk alapját a házirend, valamint a napirend és hetirend adja.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, szeretetteljes, befogadó.
Integrált nevelés keretében foglalkozunk a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű, a beilleszkedési nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű
gyerekekkel. A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit is
figyelembe vesszük.
Óvodánk 2 vegyes életkorú csoporttal működik, 56 - max.60 férőhellyel.
Személyi feltételek
A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek feladata és felelőssége
a rábízott gyermekek személyiségének kibontakoztatása.
A megfelelő minőségű pedagógiai munkához fontos, hogy biztosítottak legyenek a
személyi feltételek. A szakképzett, elhivatott pedagógusok mellett a nevelő- oktató
munka eredményességét a dajkák támogató közreműködése segíti.
Óvodánk megfelel a törvényben előírtaknak:
- 4 fő óvodapedagógus - közülük ketten szakvizsgával is rendelkeznek.
- 2 fő dajka – dajka, ill. kisgyermek gondozói végzettséggel.
Az óvodapedagógusok munkáját, feladataik ellátását -szükség esetén- speciális
szakemberek segítik:
-logopédus
-gyógypedagógus
-fejlesztőpedagógus
-gyógytornász
-gyermekpszichológus
A rászoruló gyerekeknek (Győr-i Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata majd javaslata
szerint) előírt fejlesztések a Szakszolgálat szakemberei végzik.
A Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága hoz
döntést a gyermek sajátos nevelési igényének fennállásáról.
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Az intézmény kapcsolatai
Óvoda-Család kapcsolata
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. Így a legfontosabb kapcsolat intézményünk számára a:
Család.
Az együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség mely az óvoda részéről
tiszteletben tartja a családi értékeket, ugyanakkor a család elősegíti a nevelési
programban foglalt törekvéseket.
A kapcsolattartás formái a következők:
-napi találkozások, beszélgetések
-szülői értekezletek
-közös rendezvények, ünnepek
-nyílt napok (pl:lucázás), nyílt-hét
-tájékoztatás, fogadóóra
-kirándulások
-„Cseperedő”-játszócsoport (óvoda előtt)
Óvoda-Iskola
A két intézmény-egység egymás munkája iránti kölcsönös tisztelet és érdeklődés
elősegíti a nevelési célok megismerését, egymáshoz közelítését, támogatását.
Törekedünk arra, hogy az iskolába induló gyerekeink képesek legyenek az iskolai
tanulmányok megkezdésére.
Kiemelt szerepet kap az átmenet kérdése, ezért mindent elkövetünk, hogy az iskolát
jobban megismerjék. Ezt a célt szolgálja nagycsoportosaink számára a közös
programok működtetése.
A kapcsolattartási formái:
-Kölcsönös látogatás egymás nyílt napjain
-Gergely-napi iskolába csalogató
-„Fecsketanoda”- nagycsoportos játszó a leendő tanítóval
Óvoda- Fenntartó
Az óvoda részéről igyekszünk, hogy a kapcsolat a fenntartóval részben hivatalos,
részben támogató, elfogadó legyen. A problémák megoldását az együttműködés,
segítő szándék jellemezze.
A kapcsolattartás formái:
-Kölcsönös tájékoztatás egymás felé az aktuális eseményekről.
-Az óvodavezető írásos beszámolókat készít az óvoda működéséről.
-Az óvoda rendezvényeire a fenntartó dolgozóit is invitáljuk.

