Bemutatkozás

KEREKERDŐ ÓVODA

1183 Budapest, Attila utca 9.

Óvodavezető: Kékesi Szilvia

Elérhetőség: kerekerdo@enternet.hu

Telefon/fax: 292-55-17

Kerekerdő óvoda Zöldike tagóvodája

1183 Budapest, Kosztolányi Dezső utca 28.

Kerekerdő óvoda Vadvirág tagóvodája
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1183 Budapest, Martinovics tér 13.

Kerekerdő óvodánkat, 2007. szeptemberében vehette birtokba 5 csoportban 125 gyermek,
ebben az óvodában 2009. szeptemberétől már hat- vegyes és tiszta életkorú csoportban, 143
gyermeket tudunk fogadni. Az óvoda tornateremmel, jól felszerelt játszóudvarral, zöld
környezettel várja a hozzánk érkező gyermekeket, a Balázs tó szomszédságában.

Kerekerdő Zöldike tagóvodánk 73 gyermeket vár három csoportban. ”Madárbarát” kert, jól
felszerelt óvoda udvar, családbarát környezet várja az óvodába érkezőket.

Kerekerdő Vadvirág tagóvodánk 50 gyermeknek nyújt családias jellegű ellátást vegyes életkorú
csoportjaiban. „Madárbarát”, ősfás környezetben az udvaron dísztóval és jól felszerelt
sportudvarral várja a hozzánk érkező gyermekeket.

Mindhárom intézményünkben az óvodapedagógusok által megtervezett és kialakított
csoportszobák várják a hozzánk érkező gyermekeket, melyek igényesen és gazdagon
felszereltek a gyermekek által használt eszközökkel, játékokkal, berendezési tárgyakkal. A
kialakított játékterek önfeledt játékra ösztönzőek és sokféle tapasztalatszerzésre kínálnak
lehetőséget.

Gyermekközpontú, családi nevelésre építő, a környezetünk értékeit megismertető és megőrző
programunk meghatározzák legfontosabb feladatainkat, melyek a következők:

-

az egészséges életmód alakítása
a környezetünk tevékeny megismerése és óvása, értelmi fejlesztés megvalósítása
az érzelmi nevelés, társas kapcsolatok alakítása, szocializáció elősegítése
anyanyelvi nevelés
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Programunk, a játékon alapuló tapasztalatszerzést, a játékos ismeretátadást tartja
elfogadhatónak a gyermek egyéni képességeinek erősítéséhez, megalapozásához.

Pedagógiai munkánk meghatározói: a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevétele,
játékon alapuló ismeretátadás, természetes környezetben megvalósuló tapasztalatszerzés
lehetőségeinek biztosítása, a tervszerű-tudatos- következetes óvodapedagógusi munka.
Nevelőmunkák során tiszteletben tartjuk, hogy minden gyermek más és más adottságokkal és
képességekkel rendelkezik. Munkánk során fontosnak érezzük a családi nevelés tiszteletben
tartását. A családokra építő programjaink megtartásával az óvoda és a család kapcsolatának
erősítését tűztük ki célul; hagyományosan megtartott családbarát programjaink: karácsonyi
készülődést segítő kézműves délután, húsvéti kézműves délután, Föld napi kertszépítő
program, Kerekerdő családi nap.

Óvodánk alapítványa a Háromszögletű Kerekerdő Alapítvány; célkitűzései közé tartozik az
óvoda tárgyi feltételeinek javítása, egészségvédelmi és kulturális programok szervezése.
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