ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

CSILLAGKÖZI SZÉKHELYÓVODA
Cím: 8900 Zalaegerszeg Csillag köz 1.
Telefon: 92/598-702,
+36 30 129 4254
E-mail: csillagkozi@zelkanet.hu
Óvodavezető: Szijártóné Herbai Erzsébet

ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

NAPSUGÁR UTCAI TAGÓVODÁJA
Cím: 8900 Zalaegerszeg Napsugár utca 30.
Telefon: 92/313-288
E-mail: napsugarzeg@zelkanet.hu
Tagóvoda vezető: Pénzesné Horváth Éva

ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

ANDRÁSHIDAI TAGÓVODÁJA
Cím: 8900 Zalaegerszeg Iskola utca 1.
Telefon: +36 30 894 91 98
+36 30 737 06 25
E-mail: ovoda.andrashida@gmail.com
Tagóvoda vezető: Holesné Havasi Hajnalka

A Zalaegerszeg Kertvárosi Óvoda Csillagközi Székhelyóvodája a Kertváros szívében,
lakóházak gyűrűjében, jó természeti és infrastrukturális környezetben, a Napsugár utcai
Tagóvoda és az új építésű Andráshidai Tagóvoda családi házas övezetben helyezkedik el.
Kertvárosi Óvoda 8 vegyes életkorú csoportjában, az Napsugár utcai Óvoda 5 csoportjában és
az Andráshidai Óvoda 4 vegyes életkorú csoportjában magasan képzett óvodapedagógusok,
nevelést segítő munkatársak foglalkoznak a gyerekekkel a nap folyamán.
Mindhárom

óvodánk

pedagógiai

munkáját,

a

gyermekek

személyiségének

teljes

kibontakoztatását a „Szivárvány Személyiségfejlesztő Program” alapján végzi.
„Örökös Zöld Óvodáként” odafigyelünk arra, hogy intézményeink környezete tiszta, rendezett
legyen. Zöld növények, bokrok, virágok teszik széppé, színessé, hangulatossá az udvarrészeket.
2010-ben „Virágos Magyarország” különdíjban részesült a Kertvárosi Székhelyóvoda.
Az Andráshidai Óvoda „Madárbarát Óvoda” cím birtokosaként természeti és társadalmi
környezetük értékeinek tiszteletére és szeretetére neveli a jövő generációját.
A Napsugár utcai Tagóvoda „Boldog Óvoda” cím birtokosaként a betegségek, fertőzések
megelőzésére, a mentális egészség megőrzésére nagy hangsúlyt fektet, melyet a Semmelweis
Kézmosási Programunk segítségével valósítanak meg.
Évek óta szerepet vállalunk a város kulturális életének gazdagításában. E tevékenységünkért a
Napsugár Tagóvoda a Kertvárosi Székhelyóvodával 2010-ben „Zalaegerszeg díjban” részesült.
Az „Ökováros” programokon részt veszünk, az Állatok Világnapi rendezvény számára, érdekes
helyszínek kialakításával, különleges programokat biztosítunk. Az adventi időszakban a város
lakóinak hangulatos műsorokkal kedveskedünk, a városi farsang felvonulásokon- ötletes
jelmezbe bújva - arattunk nem egyszer nagy sikert.
A környező intézmények által szervezett programok, vetélkedők, rajzpályázatok állandó
résztvevői vagyunk.
Tornaszobáink, előtereink nagyobb mozgáslehetőséget kínálnak a gyerekeknek. Kertvárosi -és
Napsugár utcai Óvodáinkban pedig a korábbi években átadásra került zárt sportpálya további
lehetőséget biztosít a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez.
Fakultatív foglalkozás keretében hittan, aerobic, Bozsik-foci, angol, néptánc oktatás is folyik
óvodáinkban.
Az óvodai életet - a szülőkkel - közös programokkal színesítjük: Kertvárosi Ovis Nap, közös
munkadélutánok, kézműves programok ünnepekhez, jeles napokhoz kötve, szülőket segítő
előadások szervezése. Alapítványi báljaink népszerűek, jó hangulatúak; bevételükből a
játékállomány fejlesztése, bővítése történik.
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