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Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény neve: Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Kőszegi Úti Tagóvodája

Címe: 9400, Sopron, Kőszegi út 16.

Csoportok száma: 5 – Micimackó

                                      Bambi

                                      Nyuszi

                                      Süni

                                      Katica (SNI)

Tagóvodavezető: Kovacsicsné Sipőcz Magdolna

Óvodánk, a Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf Kőszegi Úti Tagóvodája Sopronban, a

Kőszegi  út  16.  szám alatt  található.  Az épület  1957-ben nyitotta  meg kapuit,  akkor  még

bölcsődeként.  A  későbbiekben  a  Selyem  gyár  óvodájaként  működött.  1993-tól  az  óvoda

fenntartója Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Az intézményünk 5 csoporttal működik, melyből egy, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel

foglalkozik.

A  Katica  csoport  1992  őszén,  szülői  kezdeményezésre  alakult,  kiváló  szakemberekkel,  a

szülők és az önkormányzat maximális támogatásával.

A nevelés  szegregált  csoportban zajlik,  az  óvoda integrált  közegében.  Az országban csak

kevés,  íly  módon  működő  intézmény  létezik.  A  többi  csoportok  is  fogadnak  SNI  –  s

gyermekeket integráltan. Az óvoda arculatának meghatározó tényezője a másság elfogadása.

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink ne rácsodálkozzanak, hanem elfogadják a másságot és

mindezek által toleráns, empatikus felnőttekké váljanak. Elfogadjuk azt, hogy bár mindenki

más, de mindenki értékes. Katica csoport óvodásai mindennapjaikat együtt élik a többiekkel,

találkoznak a folyosón, a mosdóban, az udvaron és közös programok alkalmával egyaránt.

Odafigyelünk arra, hogy gyermek és felnőtt ne egymás mellett, hanem egymást segítve élje

mindennapjait az óvoda falain belül.

Az  óvodapedagógusok  párban,  két  heti  váltásban  dolgoznak.  A  Bánfalvi  Óvoda  –

Kindergarten Wandorf Kőszegi Úti Tagóvodájának Kuckó programja alapján készítjük el a

nevelési év tervét. Ápoljuk a hagyományokat, bensőségesen készülünk ünnepeinkre.
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Mindent megteszünk, hogy egy meghitt, otthonos, harmonikus környezetben találják meg a

gyermekek a biztonságot és az állandóságot. Ezáltal személyiségük megfelelően tud fejlődni. 

2020 nyarán óvodánk udvarán megépült az OVI-Sport pálya, mellyel bővültek a sportolási

lehetőségek  óvodánkban.  Átjárhatunk  az  asztalitenisz  egyesület  által  közösen  használt

tornaterembe. A gyermekeknek lehetőségük van ovifocira és pingpongra járni, valamint itt

tartjuk a közös ünnepeinket is.

Kiemelt  erősségünk  a  természetközeli  szemléletmód.  Óvodánk  a  város  szélén  található,

ahonnan  mind  a  belváros,  mind  a  természetes  környezet  (erdő,  mező)  megközelíthető.

Igyekszünk sokat tartózkodni a friss levegőn. Sétálunk, kirándulunk, mivel így tapasztalhatják

meg a gyerekek mindazt, amiről beszélgetünk, mesélünk, énekelünk.

A természet nagy hatással van a gyermekek személyiségfejlődésére és kifogyhatatlan tárháza

a játéknak, alkotásnak, tapasztalatszerzésnek. Ígyekszünk elérni, hogy gyermekeink szeressék

a környezetüket. Ezen kívül ismerkedjenek meg városunk történelmével, nevezetességeivel,

az óvoda szűkebb és tágabb környezetével.  

Ennek szellemében dolgozva elnyertük 2012 – ben a Zöld Óvoda címet. Szelektíven gyűjtjük

a hulladékot, felhívjuk a figyelmet a zöld programokra. Óvodánk háromszor nyerte már el a

Föld aranytáblás barátja címet.

Fontos  célunk  az  iskolai  életre  való  motiváltság  kialakítása.  Igyekszünk  felkészíteni  a

gyermekeket,  hogy  megállják  helyüket  a  közösségben,  hogy  elfogadják  a  közösségi  élet

szabályait, szokásait.

Óvodánk  a  családok  értékrendje  felé  nyitott.  Magatartásunk  a  szülők  felé  a  gyermekek

érdekében  kezdeményező.  A  szülők  jogainak  érvényesítését  segítjük,  szükség  szerint

támogatást nyújtunk a családi neveléshez. A harmonikus fejlődés, a " test - lélek - szellem "

egyidejű, életkorhoz igazított pallérozása csak a gyerek és környezete közötti szoros érzelmi

kötődés és kölcsönös bizalom légkörében valósulhat meg.

A  szülőkkel  való  kapcsolat  ápolása  fontos  számunkra.  A  kölcsönös  bizalom  kialakítása

elengedhetetlen,  amelyet  egy –  egy szülői  értekezleten,  fogadó órán,  közös  programokon

igyekszünk mélyíteni. Az együtt nevelés a gyermek fejlődésének egyik alappillére.
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A  szülői  munkaközösség  aktívan  bekapcsolódik  óvodánk  udvarának,  előkertjének

szépítésébe,  közös  programok  szervezésébe.  Adventi  teadélutánt  tartunk,  gyermeknapot

szervezünk.

Minden évben sikeresen szerepelünk az OVI Olimpián, többször már meg is nyertük.

Legfontosabb célunk az,:

„ Érezd jól magad, itt minden érted történik!”

  Szeretettel várjuk új óvodásainkat!

A Kőszegi úti óvoda Apraja – Nagyja
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