
Köszöntő 

 

Köszöntöm mindazokat, akik így, a technika segítségével látogatnak el Tündérkert 

Óvodánkba.  

Óvodánkat 1888-ban alapította Széchényi Imre és Andrássy Mária grófnő, a Szent Keresztről 

Nevezett Apáca Rend nővérei segítségével. Az épület az évek folyamán kicsinek bizonyult és 

szükségessé vált a teljes rekonstrukció.  

2009-ben a DDOP pályázat segítségével sikerült a teljes körű felújítása. Így vált óvodánk a 

„Tündérkert” községünk legújabb, legimpozánsabb épülévé. Büszkék vagyunk arra, hogy a 

térség legkorszerűbben tervezett intézményében dolgozhatunk. 

Az óvoda vonzáskörzete:  Somogyvár 

    Vityapuszta (Somogyvár külterülete) 

    Pamuk 

Az oktatásban szükségessé vált az új cél, új értékrend megfogalmazása, a régi módszerek, 

szabályok átformálása. A TÁMOP 3.1.4., illetve a TÁMOP 3.3.2. pályázatban való részvétel 

és az Integrált Pedagógiai Program új nevelési módszerek megismerését biztosította az 

óvodapedagógusok számára. Az új módszerek alkalmazásának célja a készségek, képességek 

hatékony fejlesztése, a gyermekek szociális hátteréből fakadó különbségek csökkentése.  

 Somogyvár község történelmi múltjára való tekintettel vállaltuk fel, hogy már 

kisgyermekkorban foglalkozunk a honismereti neveléssel, s ennek tartalmi megvalósítása 

szorosan kapcsolódik a természeti és társadalmi környezet megőrzéséhez, megismeréséhez. 

Az óvodai élet megszervezésének minden területén arra törekszünk, hogy a szülőket, 

családokat bevonjuk munkánkba. Ez megnyilvánul a kirándulások, nyitott óvodai programok, 

különböző munkafolyamatok elvégzésében egyaránt.  Úgy alakítottuk ki pedagógiai 

szemléletünket, programunkat, hogy annak fő hangsúlya a környezetvédelemre irányuljon. 

Több éves megelőző munkánk eredményeként 2013 – ban elnyertük a Zöld Óvoda, és 

Madárbarát Óvoda címet is.  

 

         Nyers Éva 

 

 

 

 

 



Az óvoda adatai 

 

Intézményünk neve:    Somogyvári Tündérkert Óvoda 

OM azonosító száma:    201989 

Intézményünk címe:    8698 Somogyvár Kossuth u. 1. 

Az intézményvezető neve:  Nyers Éva 

Telefonszáma / fax:    06 85/ 340686 

E-mail:      ovoda@somogyvar.hu 

Web:      www.somogyvar.hu 

Az intézmény alapítója, fenntartója: Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Képviselő-testülete 

A fenntartó címe:     8698 Somogyvár Kaposvári u.2. 

Az óvoda befogadóképessége:  75 fő 

Az óvodai csoportok száma:  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Óvodai csoportok: 

 

Bóbita  – 20 fő 

Óvónők:  Csonka Tiborné 

  Hanzel Csanád Lászlóné 

Dajka:   Kesztyűs Lászlóné 

 

Napraforgó – 22 fő 

Óvónők:  Nyers Éva  

  Tormáné Oletics Teréz 

Dajka:   Szabó Mariann 

 

Kamilla tündér  – 23 fő 

Óvónők:  Török Istvánné 

  Sebestyén Márta 

Dajka:   Takács Marianna 

 

Nevelő-oktató munkát segítő: 

Pedagógiai asszisztens: 

  Nyers Kitti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Óvodánk küldetésnyilatkozata 

 

Törekszünk arra, hogy óvodánk működése a jelen és jövő kihívásainak megfeleljen. 

Ünnepeinket a családokkal együttműködve szervezzük. Célunk, hogy gyermekeink úgy 

emlékezzenek vissza óvodájukra, mint egy szerető, bensőséges világra, s tudjanak 

táplálkozni belőle az elkövetkező felnőtt életükben is. 

Nevelésünk alapja a hiteles kommunikáció, ha mi képesek vagyunk erre, a gyermekek 

személyiségébe is beépül, természetessé válik. Tudunk örülni, szomorkodni, felfedezni, 

rácsodálkozni. 

Differenciált, egyéni bánásmód alkalmazásával segítjük a valamilyen okból hátrányos 

helyzetű, eltérő fejlődést mutató, és tehetséges gyermekeket. 

Értékeinket megőrizzük, hagyományainkat ápoljuk, büszkék vagyunk községünk 

természeti, társadalmi adottságaira, történelmi múltjára. 

Rugalmasan alkalmazkodunk a különböző nevelési helyzetekhez, mindezt a családokkal 

és többi partnerekkel közösen kialakított értékrend szerint, az óvodai nevelés szakmai és 

erkölcsi követelményeit betartva, egymást segítve érjük el. 

K övetkezetesen alakítjuk mindennapjaikat, rugalmas napirendünkkel, tevékenységeken 

keresztül és azok által. Pedagógusaink folyamatos ismeretnyújtással, tapasztalatszerzési 

lehetőséggel segítik elő a gyerekek testi, lelki és szociális fejlődését. 

Eredményünk legyen: a gyerekek egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt 

kiegyensúlyozott életritmusban az óvodáskor végére alkalmassá váljanak az iskolai életre. 

Rendezett külső- belső környezetünk megtartása, folyamatos alakítása a célunk és a Zöld 

Óvoda alapelveinek szem előtt tartásával szervezzük tevékenységeinket. 

T isztelet, megbecsülés, szeretet, elfogadás! 

 

 

 


