
MÚLTUNK
Városunkban az óvodai nevelésnek történelmi múltja van. Múltunk kötelez, és
büszkeséggel tölt el bennünket!
Kapuváron az első kisdedóvót, ahol a szatmári Szt. Vince rendi irgalmas nővérek
foglalkoztak a kisgyermekekkel Zalka János győri megyéspüspök adományokból
hozta létre 1874-ben. Báró Berg Gusztáv az 1874-ben épült régi, egy termes szerény
óvoda helyett új, korszerű, tágas és jól felszerelt "kisdedóvót" építtetett, melyet a
városnak adományozott. Az óvodát 1903. október 25-én gróf Széchenyi Miklós avatta
fel. 1939-ben elindult a napközis óvoda. A kisdedóvó 1950-ig, a rendek feloszlatásáig
működött ebben az épületben. Az államosítástól az 1980-as évek közepéig
folyamatosan bővült a város óvodahálózata az igényeknek megfelelően. Minden
városrészben működik ma is óvoda.
JELENÜNK
Király-tó Óvoda és Bölcsőde, óvodai intézményfenntartó társulása keretében, 18
óvodai csoporttal 4 kapuvári, és 5 kistérségi tagóvodával, 2 bölcsődei csoporttal
működik.

telephely Csoport szám Tagintézmény vezető telefonszám

Központi óvoda
Kapuvár, Arany J. u. 10/a

4 Vargáné Bóna
Erika

96/241-088

Házhelyi tagóvoda
Kapuvár, Mátyás k. u.

2 Dr. Hofferné Varga
Margit

96/241-042

Lakótelepi tagóvoda
Kapuvár, Ifjúság út 5.

2 Szabó Béláné 96/241-311

Gartai tagóvoda
Kapuvár, Rákóczi F. u.

3 Víghné Pászli
Katalin

96/241-397

Kapuvári tagóvodák 11
Babóti tagóvoda
Babót, Fő u. 94.

1 Mátics Zoltánné 96/251-140

Himodi tagóvoda
Himod, Fő u. 93.

1 Szigeti Istvánné 96/255-005

Osli tagóvoda
Osli, Rákóczi F. u. 26.

1 Horváth Ervinné 96/250-020

Veszkényi tagóvoda
Veszkény, Fő u. 63.

2 Varga Attiláné 96/691-021

Vitnyédi tagóvoda
Vitnyéd, Mátyás k.u.2.

2 Vargáné Csóka
Judit

96/595-234

Kistérségi tagóvodák 7
Intézményi összesítő 18
Bölcsőde
Kapuvár, Arany J. u. 10./a

2 Varga Józsefné 96/241-086



ÓVODA
A nyíltság, a kreativitás, az együttműködés jellemzi a székhely óvoda és tagóvodák,
illetve a tagóvodák egymásközti viszonyát. Fontos, hogy mindannyian részesei
legyünk a folyamatoknak, megmutatva értékeinket, tanulva egymástól, egymásért.

Óvodánk nyitott, a környezet igényeihez igazodva elsősorban a gyermekek
nevelését, a partneri kapcsolatra épülő családi nevelés kiegészítését vállaljuk. Arra
törekszünk, hogy a Kéz a kézben helyi nevelési programunk hatékony működtetése
szeretetteljes légkörben, a kisgyermekek különböző fejlődési ütemének
figyelembevételével történjen.

Sokféle mozgási lehetőség biztosításával lehetőséget nyújtunk a gyermekek számára
a mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki-, szociális
harmóniát.

Igyekszünk óvodásainknak olyan élményeket nyújtani a mese, a vers, a bábozás és a
természet csodái által, mely számukra maradandók és meghatározók.

A kisgyermekek alapvető tevékenységéhez, a játékhoz, a gyermeki képességeik
kibontakoztatásához biztosítjuk az optimális feltételeket. Az óvodai életünkben a
játéknak kiemelkedő szerepe van. Óvodai nevelésünk a gyermek neveléséhez
szükséges teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében valósul meg.
Olyan szokás-és normarendszer kialakítására törekszünk, mely keretet biztosít a
gyermeki személyiség kibontakozására.

Bízunk abban, hogy az óvodáskor végére őszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, kellő
önfegyelemmel és akarattal rendelkező vidám, segítőkész gyermekek kerülnek ki az
óvodánkból. Ezt a szülők és az óvoda összehangolt munkájával valósíthatjuk meg.

Nevelőtestületünk jól felkészült és nagy gyakorlattal rendelkező pedagógusokból áll,
akiknek szakértelme és lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége a
garancia céljaink megvalósítására.

Intézményünk a Közoktatásról szóló 1993.LXXIX törvény Alapprogram rendelkezése
alapján a 255/2009.XI.20. Korm. Rendelet betartásával, az érvényes szabályozásnak
megfelelően biztosítja a szolgáltatásokat az óvodában.

Logopédia A fejlesztések célja az 5-6 éves korosztály beszéd- és hangképzési
hibáinak javítása, az iskolára való felkészítés. Minden nevelési év
szűrővizsgálatokkal kezdődik, melyeknek tartalma: a beszédhibás nagycsoportosok
és középsősök spontán beszédének meghallgatása. Továbbá az iskolába készülők
feladatlapot is töltenek ki, mely a várható olvasási nehézségek kiszűrésére hivatott.
Ezek alapján kezdődnek meg az egész évre szóló logopédiai foglalkozások, órarendi
beosztásban, napi - heti rendszerességgel, kiscsoportos (max. 5 fő) ill. egyéni órák



keretében, a logopédiai szobában, az óvoda épületében. Az eredményes munka
folyamata, hogy a logopédus a foglalkozásokon a hangképzés alapvető szabályainak
elsajátítása után irányt ad a fejlesztésre, amit otthon napi gyakorlással, ismétléssel
rögzítenek és automatizálnak.
Gyógytestnevelés A gyógytestnevelésen a gyermekek orvosi javaslatra
vesznek részt, heti két-három alkalommal. A Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja a
gyógy-testnevelőt.
Népi gyermekjáték, gyermektánc A gyermekjáték, gyermektánc, mint
komplex örömszerző tevékenység, óriási jelentőségű a 3-7 éves korú gyermek
számára. Az gyermektánc olyan élményeket nyújt számukra, amellyel az
önszabályozó, önnevelő képességük is folyamatosan fejlődik. Az éneklés-mozgás
öröme fejleszti a gyermek érzelmi életét, egymás közti magatartását,
személyiségformáló hatása óriási. Együttműködési szerződés alapján, az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény mentora óvodánkban a népi játékok, dalok
gyűjteményének összeállításában, népi gyermekjátékok tanításában.
Hittan Tiszteletben tartjuk a szülők világnézeti – vallási meggyőződését.
Ha a szülők igénylik, tagóvodánként lehetővé tesszük, hogy heti egy alkalommal a
gyermekek az egyházi személy által szervezett fakultatív hitoktatásban részt
vegyenek. Óráikat a hitoktató az óvoda területén belül külön teremben tartja.
Úszás A Kapuvári óvodáskorú gyermekekért alapítvány támogatja a
nagycsoportos korú gyermekek vízhez szoktatási programját. A program 10 hetes
ciklusokban zajlik. Rendkívül pozitívak az úszás élettani hatásai. Elsősorban az
immun-, keringési-, és izomrendszer fejlődésében nyilvánul meg, de nem
elhanyagolható a mozgásszervi megbetegedésekben kifejtett pozitív hatása sem.
Mint a legtöbb mozgástevékenység az úszás sem kivétel a „korai kezdés" alól. Éppen
ezért nagyszerű dolog, hogy már óvodás korban, nagycsoportban van lehetőségük a
csöppségeknek a vízhez szoktatási programban valórészvételre.
Zeneovi A zeneovis foglalkozás néhány évvel ezelőtt azzal a szándékkal
indult, hogy a gyerekek zenei készségeinek fejlesztésével hozzájáruljon érzelmi,
esztétikai, beszéd és szókincsfejlődésükhöz.
A heti rendszerességgel zajló foglalkozásokon játékos, táncos formában tanulnak
meg dalokat, ismerkednek a zenei alapismeretekkel.
Nyelvoktatás Játékos foglalkozások keretében lehetőséget biztosítunk
arra, hogy óvodás gyermekeink az angol- és német nyelvvel ismerkedhetnek.
Minden nevelési év elején a szülők jelzése alapján indulnak a foglalkozások.



BÖLCSŐDE
A bölcsőde, mint a Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményegysége, Kapuváron a
székhely óvodával azonos épületben működik, a térségi feladatokat is ellát.
A Bölcsőde ellátási területe:
 Kapuvár város
 Babót község
 Himod község
 Szárföld község
 Veszkény község közigazgatási területe.

Mindazon családok igénybe vehetik a bölcsődét, akiknek lakóhelye/tartózkodási
helye az ellátási területünkön van, és szükségük van arra, hogy napközben mások
gondoskodjanak gyermekeikről: elsődlegesen a dolgozó, hivatásukat gyakorló
szülők, a gyes mellett munkát vállaló, gyermeküket egyedül nevelő, sajátos nevelési
igényű gyermeket nevelő, a nappali tanulmányokat folytató szülők, valamint
szociális indok alapján.
Férőhelyek száma: 20 fő
Bölcsődénkben egy gondozási egységben 2 csoport működik.
A Bölcsőde nyitva tartása: hétfő – péntek 600 – 1630 óra
A szülők, hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszabb nyitva tartási idő is
biztosítani tudjuk.
A bölcsődénkben a kisgyermekek napirendjét úgy szervezzük, hogy minden olyan
időt, amelyet nem tölt ki az étkezés, a pihenés és a gondozás, a gyermekek szabad
játék tevékenységgel tölthessenek a csoportszobában és a szabadban egyaránt.
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korának megfelelő önállósodásra, a helyes
higiénés szokások, viselkedési szabályok elsajátítására, a készségek, képességek
fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a korszerű étkeztetést, a helyes táplálkozási szokások
kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükséglet kielégítését.

Bölcsődénk szakmai programja kiemelten az egészséges életmódra nevelést, a
családokkal való együttműködést tartalmazza. Ennek keretében gazdag programokat
kínálunk a gyermekek és szüleik számára. Férőhelytől függetlenül biztosítjuk a
bölcsődébe nem járó gyermekek számára az intézménnyel való ismerkedést, a
játéktevékenységet.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket
vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."

(Karácsony Sándor)


