
ISMERTETŐ 

 

Az óvoda neve: Nagybörzsönyi Apróka Óvoda 

Címe: 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi utca 27/1. 

Telefonszáma: 06-27-306-505 

E-mail: borzsonyovi@gmail.com 

OM azonosító száma: 203082 

Alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás 

Nyitva tartás: 6:30-tól 16:30-ig. 

 

Óvodánk a Nagybörzsöny Község Önkormányzata által fenntartott, szakmailag önálló 

nevelési intézmény, a családi nevelést kiegészíti, a gyermek harmadik életévétől az iskolába 

lépésig. Biztosítva az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális 

feltételeit. 

Általános bemutatás: 

Óvodánk 1975-ben épült, a falu szélén 

csöndes, biztonságos környezetben 

található. Távol az utca zajától, nagy 

udvarral és kertrésszel körül ölelve tág 

teret biztosít a gyermekek egészséges 

fejlődéséhez. 2017-ben energetikai 

korszerűsítés történt, az épület homlokzati 

hőszigetelést, felső zárófödémet (padlás, 

lapos tető, szigetelés) és hőszigetelő 

nyílászárókat kapott, napelemek 

felszerelése is történt ez évben.  

Az utóbbi pár évben fokozatosan a belső pvc burkolat is megújult. 

Az óvoda épülete két tágas, világos és barátságos csoportszobát foglal magába. A két 

csoportszobához tartozik egy, közös használatra kialakított gyermeköltöző és mosdóhelyiség.  

Az óvodánk épülete, udvara, berendezései oly módon kerültek kialakításra, hogy jól 

szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfelel testméreteiknek, biztosítja 

egészségük megőrzését, fejlődését, lehetővé teszi mozgás és játékigényük kielégítését.  

Óvodánkkal egy épületben, de külön bejárattal működik a helyi konyha, mely biztosítja az 

óvodás korosztálynak megfelelő étrend kialakítását. 
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Az intézményben folyó szakmai munka, pedagógiai szemlélet: 

Óvodánk jelenleg egy vegyes életkorú csoporttal működik, melyben a nevelőmunka 

középpontjában a gyermek áll. A Nagybörzsönyi Apróka Óvoda nevelési programjának 

törvényi és szakmai alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja adja.  

Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap: 

- környezet megismerésére, védelmére nevelés (környezetünk természeti-emberi-tárgyi 

viszonyainak megismerése, környezettudatos magatartás megalapozása) 

- anyanyelvi nevelés (az egész óvodai életet átható feladatunk) 

- nemzetiségi nevelés (magyarság tudat, falu sváb vonalának erősítése hagyományok 

őrzésével, megtartásával) 

- kisebbségi nevelés (differenciáló, hátrány kompenzáló felzárkóztatás) 

- egészséges életvitelre nevelés (mozgás igény kielégítése, egészséges élethez való 

alapok megismertetése)  

Óvodánk céljának tekinti, hogy óvodásaink sokoldalú fejlődését, személyiségük 

kibontakoztatását elősegítse: az életkori, az egyéni és fejlődési sajátosságokat, valamint a 

szociális és kulturális különbözőségeket figyelembe véve.  

A mindennapi nevelőmunkánk során játékba integrált korszerű, cselekvő-felfedező, alkotó 

képességet, kreativitást elősegítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel, 

melyek tartalmát az évszakok, az ünnepek, hagyományok határozzák meg.  

Az óvoda sajátos arculata:  

Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és 

alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A gyermeket – 

mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A gyermekek pozitív 

személyiségfejlesztése a pedagógiai munkánk alapvető célkitűzése. Ezért fontos, hogy az 

óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.  

A Nagybörzsönyi Apróka Óvoda adottságainál fogva „családias” jellegű. Szoros kapcsolatot 

ápolunk a szülőkkel, a családokkal. Az óvoda lépéstől egészen az iskola kezdésig közös 

programokat, kirándulásokat szervezünk a szülőkkel. Így a beszoktatás pillanatától a szülők is 

aktív részesei a gyermekük óvodai életének. Közösségépítő programjaink során arra 

törekszünk, hogy minél több érintett vegyen részt rajta, élményszerű legyen, illeszkedjen 

nevelési céljainkhoz, elveinkhez, szakmai elképzeléseinkhez. 

A gyermekekben a falu közösségéhez való tartozás érzését is szeretnénk erősíteni, hogy ők is 

fontos tagjai a településünknek, ezért szívesen veszünk részt a gyermekekkel falu 

rendezvényeken. 



A gyermekek személyiség fejlődését 2018-tól a Boldogságórák és 2022-től az Erősség 

Központú Oktatási Program bevezetése is segíti. Mind a két program segíti az egészséges 

énkép, az önbizalom, az önismeret, a pozitív lelki fejlődést, az óvoda-iskola közti átmenet 

megkönnyítését.   

Személyi feltételek: 

Óvodánk dolgozóinak létszáma: 3 fő 

- Óvodavezető: Békiné Nemszilaj Judit 

- Óvodapedagógus: Nagy-Csathó Erzsébet 

- Dajka: Sándor Leventéné 

Az intézményben együttműködési megállapodás alapján a gyermekekkel foglalkozó 

személyek:  

Munkánkat a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítik szükség szerint: utazó 

logopédus, utazó fejlesztőpedagógus. Valljuk, hogy az időben észlelt lemaradások, hátrányok, 

segítségükkel jó eredményekkel, sikeresen korrigálhatók, hiszen az egyes részképességek 

fejlődésének az óvodáskor a legszenzitívebb szakasza. 

Külsős szakemberek által vezetett külön foglalkozásokat biztosítunk a gyermekeknek 

szülői igény szerint (játékos német nyelvű foglalkozás, történelmi egyházak által szervezett 

hittan). 

A személyi feltételeink biztosítják a gyermekek zavartalan ellátását, fejlesztését. 

Dolgozók küldetésnyilatkozata, jövőképe: 

Küldetésnyilatkozat: 

Mi a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda dolgozói közösen kialakított értékrend alapján, szakmai 

felelősséggel neveljük, fejlesztjük óvodásainkat. 

Az intézményünk sajátos arculatával, családias légkörével színesítjük a környék óvodáinak 

képét, figyelembe véve az óvodahasználók igényét. 

Pedagógiai folyamatunk középpontjában a gyermek áll! 

Nekünk minden gyermek egyformán fontos! 

Jövőkép: 

A Nagybörzsönyi Apróka Óvoda olyan intézménnyé szeretne válni, ahol a nevelés minden 

résztvevője fontos, megbecsült! 

Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségünkkel szeretnénk szerepet vállalni az emberi és 

társadalmi értékek alakításában. 

 



Óvodánk nyitott egész évben, mindenkit szeretettel várunk intézményünkben, ahol betekintést 

nyerhetnek a kisgyermekek mindennapjaiba. 

 

Békiné Nemszilaj Judit  

intézményvezető 

Óvodai pillanatképek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 


