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ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
BEMUTATKOZUNK
Az óvoda neve: Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda
Székhelyének címe: 8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós u. 1.
radnotiovi@zelkanet.hu radnotiovi@gmail.com
Telefonszáma: 92/598-976
92/630-265
Telephelyek neve, címe:
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Kosztolányi Dezső téri Tagóvodája
Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 25.
kosztolanyiovi@zelkanet.hu kosztolanyiovi@gmail.com
Telefonszáma: 92/313-565
92/630-264
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Petőfi Sándor utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 25-29.
petofiovizeg@gmail.com
Telefonszáma: 92/312-331
92/630-263
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Szent László utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Szent László u. 53.
szentlaszloovi@zelkanet.hu
Telefonszáma: 92/313-566
92/630-262

Intézményünk székhelyén, valamint két tagóvodánkban Zalaegerszeg belvárosi, egy pedig - a Szent
László utcai Tagóvoda a város déli részének, és a közigazgatásilag hozzá kapcsolódó városrészek /Botfa,
Besenyő/ - óvodás korú gyermekeinek ellátását biztosítja.
Pedagógiai Programunk "Varázslat négy szigete" névválasztása a gyermeki lélek titkainak kifejezője. A
négy sziget a négy tagóvoda különbözőségét fejezi ki, de ez egyben az összetartozásukat is jelképezi,
hiszen a program megírása és megvalósítása "aranyhíd" a szigetek között.
Programunk a gyermekszeretetből táplálkozik, segíti a tudásvágy kielégítését, az olthatatlan
kíváncsiság végtelen útjának bejárását.
"Pislog e parányi csillag,
Azt hinnéd, egy gyönge lámpa,
s mégis millió teremtés
Mérhetetlen nagy világa."
/Madách Imre/

Nevelőtestületünk a történelmi értékeket őrző óvodapedagógiát követi. Tiszteletben tartja, és
biztosítja a gyermeket megillető jogokat. Elsődleges a játék, mozgás fejlesztő szerepének őrzése.
Nevelési szemléletünk a gyermeki személyiségből indul ki, tiszteletben tartva, hogy szellemi, erkölcsi
és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
Óvodáinkban a nevelés derűs, biztonságot adó, szeretetteljes, hívogató.
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Rugalmas napirenddel: a gyermeki tevékenységek kötetlenségét, az ismétlődő tevékenységekkel
állandóságot, biztonságot nyújtunk. Alapelvnek tekintjük, hogy a játék elsődleges, mással nem
helyettesíthető tevékenység. A tevékenységben megvalósuló tanulás eredményeként az általunk
nevelt gyermekek érettek az iskolára, képességeiket a felzárkóztatás és a tehetséggondozás
szellemében bontakoztatjuk ki. Munkánk a szeretetre és bizalomra épül. Pedagógiai nézetünk a
hátrányok csökkentésére irányul. Elsődlegesnek tartjuk a prevenciós tevékenységek szervezését. A
környezettudatos szemlélet alkalmazásával, biztonságos környezet biztosításával a gyermekeket a
környezet megóvására, az értékek megőrzésére neveljük.

Tagóvodáink rövid bemutatása
1. Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Radnóti utcai Székhelyóvodája
(intézményvezető: Pődörné Hajdu Ibolya, vezető helyettes: Biró Veronika)
Óvodánk, a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda székhelye. Jól megközelíthető a város minden részéről,
mégis a forgalom zajától távolabb, biztonságos, szép környezetben, felújított játszóudvarral várjuk a
gyermekeket a Páterdomb szívében. Jelenleg 3 vegyes életkorú csoportban folyik a nevelőmunka, a
játékos tanulás. A csoportokat a gyermekek által választott kedves nevekkel különböztetjük meg
(Katica, Napocska, Hétszínvirág).
Termeink világosak, tágasak, esztétikusan, célszerűen a gyermekek igényeihez igazodva lettek
berendezve. Az óvoda alapítványának „Páterdombi Óvodás Gyermekekért Alapítvány” és szülők
támogatásának köszönhetően minden évben a gyermekcsoportok új játékokat vehetnek birtokba.
„Sószoba” újbóli beindításával felső légúti betegségek megelőzését célozzuk meg.
Játszóudvarunk az utcától teljesen védett, biztonságos és sokoldalú mozgáslehetőséget biztosít a
gyermekek számára. Az árnyas, fákkal szegélyezett udvaron különböző mászókák, mozgásfejlesztő
eszközök, csúszda, hinták, babaházak, árnyékolóval ellátott nagy homokozók elégítik ki a gyermekek
mozgásigényét, fejlesztik állóképességüket és edzettségüket. 2017. évben műfüves sportpályával, és
kresz-parkkal, majd közösen ápolt konyha-fűszerkerttel bővült az eszközök/lehetőségek tárháza.
A szülők többletigényéhez igazodva van mód játékos idegen nyelv, néptánc, gyermek jóga, hittan
foglalkozások szervezésére délutáni időszakban.
2. Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Kosztolányi téri Tagóvodája
(intézményvezető: Pődörné Hajdu Ibolya, tagóvoda vezető: Jánoki-Szücs Erzsébet)
Tagintézményünkben 5, jellemzően vegyes életkorú csoportokban biztosítjuk a szeretetteljes,
nyugodt, családias légkört gyermekeink számára. Nagy hangsúlyt fektetünk a családok és az óvoda
egymást segítő, jó kapcsolatának elmélyítésére és fenntartására. Ehhez alakítottuk a már több éves
hagyományainkat, programjainkat. Sok éve segítő háttér az óvoda „Gyermekekért” Óvodai Nevelés
Támogatási Alapítványa.
Fontosnak tartjuk a mozgás kultúra, a néphagyományok ápolása, a testi képességek, a különböző
készségek fejlesztése mellett, az érzelmi – szociális nevelő hatáson túl az együtt mozgás örömének
átélését. Erre adnak lehetőséget az óvodánkban évek óta szervezett népi gyermekjátékok, zenés
mozgásprogramok, és az ovis-foci foglalkozások - 2016 őszétől műfüves sportpályával rendelkezünk).
Az utca zajától védett, korszerű, jól felszerelt játszóudvarunk eszközeit lombosfák árnyékában
biztonságosan használják óvodásaink.
Lehetőség van arra is, hogy az angol játékos nyelvi foglalkozásokon a gyermekek megismerkedjenek
más népek kultúrájával, zenéjével, gyermekirodalmával.
A néhány éve elkészült só szobánkat rendszeresen használják kisgyermekeink, immunerősítés céljából.
Mindennapi óvodai életünket színesítjük a művelődési és kulturális intézmények adta lehetőségek
kihasználásával (Bábszínház, mozi, könyvtár, múzeumi kiállítások és interaktív programok).
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3. Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája
(intézményvezető: Pődörné Hajdu Ibolya, tagóvoda vezető: Szőkéné Szente Julia)
A városközpontban elhelyezkedő 2 szintes, központi fűtéses téglaépület, mely 1974-ben nyitotta meg
kapuit. Az intézmény udvarán egyaránt található betonozott (sportpálya, KRESZ-park) és füves - fákkal,
bokrokkal tarkított - terület is. Az udvar változatos mozgásfejlesztő, fa játékokkal áll a gyermekek
rendelkezésére.
Az épület 2017 nyarán teljes körű felújításon esett át. Sok újdonság közepette örömteli, hogy a
tornaterem megnövekedett alapterülettel, korszerű sportpadlóval várja a hozzánk járó gyermekeket.
Az 5 gyermekcsoport termei tágasak, világosak, korszerűen felszereltek. Bútorzatuk, játékkészletük
megfelel a mai kor igényének.
Tagóvodánkban minden tanévben igyekszünk úgy kialakítani a csoportokat, hogy homogén és vegyes
életkorú csoportok is legyenek, ezzel is szeretnénk eleget tenni a szülők változó igényeinek.
A felső légúti betegségek megelőzése érdekében az épületben „Sószobát” üzemeltetünk, amit a
hozzánk járó gyermekek térítésmentesen vehetnek igénybe. Szülői igény esetén szakképzett hitoktató
vezeti be az érdeklődő gyermekeinket a keresztény vallás tanaiba.
Az óvodások részére egyéb szolgáltatásokat is kínálunk, ezzel a pedagógiai programban
megfogalmazott célok megvalósulását segítjük. Így mozgás, néptánc, és kézműves készségek
fejlesztését előmozdító foglalkozásokat biztosítunk. Már egy évtizede, évről évre folyamatosan
szervezünk „ovis-focit”, ami a fiúk és lányok körében egyaránt közkedvelt. Tagóvodánkban a szülők
igényeit kielégítve, lehetőséget biztosítunk játékos angol nyelvű foglalkozásokra.
Intézményünkben módot teremtünk arra, hogy a hozzánk járó gyermekek megismerkedhessenek a
tűzzománc képek készítésének technikájával, elősegítve ezzel a tehetséggondozást, az esztétikai érzék
fejlesztését, valamint a művészetekre nevelést.
A tagóvoda mindennapjait a „Bóbita II. Alapítvány” működése segíti.

4. Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Szent László utcai Tagóvodája
(intézményvezető: Pődörné Hajdu Ibolya, tagóvoda vezető: Bartók Margit)
Tagóvodákban jelenleg 1 csoport működik, vegyes életkorú gyermekek fogadását biztosítva.
Külső környezeti adottságaink ideálisak, óvodánk a forgalomtól védett, biztonságos, csendes, ám
mégis jól megközelíthető. Udvarunk nagy zöldfelülettel ellátott, korszerű játékszerekkel, nagy
homokozóval, árnyas, gazdag növényzettel rendelkezik. Csoportszobánk tágas, nagy légtérű, világos,
jól felszerelt, amelyhez tartozó és nagyméretű fedett teraszunkon rossz idő esetén is lehetőséget
biztosítunk gyermekeinknek a friss levegőn való tartózkodásra. Tornaszoba, „sószoba”, műfüves ovis
sportpálya biztosítja az egészségmegőrzési, prevenciós feladataink megvalósulását.
Tagóvodánkban helyi sajátosság a környezettudatos szemléletmódra nevelés hangsúlyozása. Az e
területen végzett több éves szakmai munka eredményeképpen 2019-ben elnyertük az „Örökös Zöld
Óvoda” címet. Fontosnak tartjuk, hogy ebben a fogékony életkorban a gyermekek számára
életközelivé és élményszerűvé tegyük a környezetünk iránti elkötelezettséget, viselkedéskultúrájuk
része legyen az élő természet óvása. A „Virágos Zalaegerszegért” és a „Legszebb konyhakertek”
pályázatokon rendszeresen részt veszünk, szép eredménnyel. Óvodánk udvarán ehhez egyre bővülő
lehetőségeket biztosítunk: fűszerkertet, komposztálót, madárkertet, konyhakertet, taposóösvényt
készítettünk.
A szülők többletigényének megfelelően van mód játékos idegen nyelv, néptánc, hittan foglalkozások
szervezésére délutáni időszakban. Több éve támogatja működésünket a „Mesekert Alapítvány”.
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Tagóvodáinkba beiratkozni vágyó kedves SZÜLŐKET és GYERMEKEIKET
nagy szeretettel várjuk!

