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Óvodánk bemutatása 
 

Óvodánk 1889 óta működik folyamatosan a településen. Az Etyek Nagyközség 

Önkormányzatának fenntartásában működő intézmény 2007 óta viseli a Nefelejcs Német 

Nemzetiségi Óvoda nevet. Az intézmény jelenlegi épületét 2002-ben vehették birtokukba az 

etyeki óvodás gyermekek. Óvodánk kedvező környezeti adottságokkal rendelkezik: nyugodt, 

csendes, forgalomtól elzárt területen fekszik. Egyszintes, modern, esztétikus, a gyermekek 

igényeihez alakított, hatcsoportos épület, melyben ebédlő, főzőkonyha, tornaszoba, sószoba, 

egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatásra alkalmas helyiségek találhatóak. Az épülethez a 

gyermekek mozgásigényének kielégítésére alkalmas tágas játszóudvar tartozik, mezítlábas 

parkkal, veteményeskerttel, „Ovi – Sport” műfüves pályával kiegészülve, melyet - a szülők 

segítségével - folyamatosan ellenőrzött, biztonságos, az EU és magyar szabványoknak 

megfelelő játékeszközökkel szereltünk fel.  

 

Az óvoda nyitvatartása 
 

Hétfőtől–péntekig: 06.00-17.30 óráig, ügyelet minden hétköznap reggel: 06.00-07.30, délután: 

16.30-17.30- ig. 

A nevelési év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. A karbantartási szünet nyári 

időszakban 4 hét. A nyári zárás konkrét időpontjáról minden év február 15-ig értesítjük a 

szülőket. 

 

Nevelési céljaink 
 

Feladatainkat a magyar és német nemzetiségi hagyományokat ápoló, természetközeli - 

hagyományőrző Pedagógiai Programunk tartalmazza, mely az országos Óvodai Alapprogramra 

épül. Programunkban kiemeltük a helyi sajátosságokat: a magyar és német nemzetiségi 

hagyományok és népszokások közvetítését, a környezet és annak szépségeinek megismerését, 

védelmét, s helyi sajátosságainkból adódóan hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmód 

kialakítása. 

Irányelveink szerint a családi nevelés az elsődleges, melyet kiegészít az óvodai. Hitünk szerint 

minden gyermek egyszeri, megismételhetetlen egyéniség, melynek kibontakoztatásához 

biztosítjuk az egészséges, szerető, elfogadó, élménydús légkört, a gyermekek személyiségéhez 

és életkorához illeszkedő tevékenységeket, egyéni fejlesztésüket, gondozásukat. A nevelési 

folyamatban építünk a gyermekek érzelmi és értelmi fogékonyságára. 

Az énkép-, önismeret-, önértékelés, és önbecsülés fejlesztése mellett, további értékek és normák 

alakításával szeretnénk elérni, hogy az általunk nevelt gyermekek őszinték, vállalkozó 

szelleműek, megbízhatóak, felelősségtudóak, kiegyensúlyozottak legyenek. 

 

A 2022/2023 – as nevelési év feladatai 
 

Ez év májusában a felejthetetlen együtt töltött idők után 40 tanköteles gyermektől búcsúzik 

óvodánk. Az óvoda csoportonként 25 fő gyermek befogadására épült. A hatályos jogszabályok 

alapján a gyermekek létszáma csoportonként maximum 30 főig bővíthető. 

A gyermekek felvételéről az óvoda vezetősége határoz. 

A felvétel során előnyben részesül az a gyermek, aki a Házirendben említett körülmények 

között él.  

Jogszabály szerint kötelező felvenni azokat az etyeki lakcímmel rendelkező gyermekeket, akik: 

• 3. életévüket augusztus 31-ig betöltötték; 

• akiknek felvételéről a gyámhatóság döntött. 
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Német nemzetiségi nevelés 
 

Célunk a gyermekek nyelvi környezetének biztosítása, ismerkedés a nyelvvel. A német 

nemzetiségi nevelés során a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelően, 

lehetőséget biztosítunk a nyelv egyszerű kifejezéseinek elsajátíttatására, a helyi nemzetiségi 

szokások, versek, dalok bemutatására, megtanulására. Nevelési módszerünk az utánzáson, 

illetve a visszatérő kommunikációs helyzetek előteremtésén alapul, a hozzájuk kapcsolódó 

ismétlődő tevékenységek alkalmával gyakorolhatóak a német szavak és kifejezések. A 

nemzetiségi nevelés tartalmát jobbára a helyi, illetve a magyarországi német kultúrkincs 

köréből válogatjuk: irodalmi, zenei anyagok, népi játékok. 

 

Pedagógiai munka 
 

Játékos módszerek alkalmazásával a gyermekeket megismertetjük környezetükkel, közösen 

megfigyeljük az évszakok változásait, felelevenítjük az azokhoz fűződő szokásokat, 

hagyományokat. Figyelemmel kísérjük az állatok viselkedését, életmódját, állatokról szóló 

meséket, mondókákat hallhatnak. Névcsúfolókat, vásári kikiáltó rigmusokat, találós kérdéseket, 

közmondásokat, vásárról szóló dalokat, verseket mondogatunk nekik. Mézeskalácsot, 

süteményeket készítünk, népzenére táncolunk, énekes népi játékokban, ünnepi és 

sportjátékokba kapcsolódunk be. 

 

Egészséges életmód alakítása 
 

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egészséges életmódjának alakítására. Az óvodai élet 

során a helyes életritmus, táplálkozás, testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, pihenés, alvás 

megszervezésével, ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel és az ezen alapuló szokások 

kialakításával biztosítjuk az egészséges életmód kialakítását. 

A szülők kezdeményezésére „gyümölcs-, zöldségnapot” tartunk a gyermekek 

vitaminszükségletének pótlására. Ezekre az alkalmakra, a szülők havi 1 alkalommal biztosítják 

a gyümölcsöket, zöldségeket. Általában annyi gyümölcs halmozódik fel, hogy a csoportokban 

minden délelőtt meg tudjuk kínálni a gyermekeket. 

Az időjárástól függetlenül, a gyermekek igényének megfelelően biztosítjuk a napközbeni 

folyadékpótlás lehetőségét.  

Évente többször védőnői csoportos higiéniai szűrővizsgálaton, évi egy alkalommal fogászati 

szűrésen vesznek részt gyermekeink. 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése 
 

Az eltérő fejlődési ütemű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő, illetve sajátos 

nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében állandó fejlesztőpedagógusi álláshellyel 

rendelkezik intézményünk. A fejlesztőpedagógus tevékenységi területei: 

• pedagógiai vizsgálatok, 

• tanácsadás, 

• egyéni és kiscsoportos foglalkozások vezetése, 

• beiskolázást megelőző vizsgálatok végzése, 

• pedagógiai vélemények készítése. 

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye segítségével látjuk el a 

logopédiai-, illetve gyógytestnevelési segítségre szoruló gyermekeket. A szakszolgálat által 

ellátott feladatokat felkészült szakemberek látják el az óvodában. 
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Együttműködés a szülőkkel 
 

Óvodánkban törekszünk minél több területen együttműködni a szülőkkel céljaink 

megvalósítása érdekében. A szülők folyamatosan betekintést nyerhetnek az óvoda 

működésébe: nyílt nap, szülői értekezletek, fogadóórák és közös ünnepségek teszik szorosabbá 

a két partner közti kapcsolatot. 

Intézményünkben Szülői Szervezet képviseli a gyermekek, illetve szülők érdekeit. A szülők 

ebbe a közösségbe minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az együttműködés az elmúlt években 

nagyon eredményesnek bizonyult. 

 

Hagyományaink, ünnepeink 
 

Az ünnepek, hagyományok időről, időre történő visszatérése, élményszerű átélése elősegíti a 

gyermekek időbeli tájékozódását, az egyes hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó 

szokások átörökítését, a gyermekek szűkebb és tágabb közösséghez tartozásának kialakulását. 

 

• Felnőttek világához kapcsolódó ünnepek: Március 15.; Október 23. 

Ezek megünneplésekor nem a konkrét történelmi események bemutatására, hanem a 

gyermekek érzelmi ráhangolására helyezzük a hangsúlyt. Igyekszünk olyan 

tevékenységeket felajánlani gyermekeinknek: pl.: zászlókészítés; zászlós-, vonulós 

játékok; közös éneklés; egyszerű versek és mondókák, amelyek a gyermekekben pozitív 

benyomások, élmények átélésével segítik elő a hazaszeretet kialakulását. 

 

• Születésnapok megtartása: ilyenkor mindenki az ünnepelt gyermekre figyel, amely 

nagy kiváltság és élmény a gyermekek érzelmi világában. A csoport közösen énekekkel, 

versekkel köszönti az ünnepeltet, az óvónők pedig kis meglepetést készítenek. 

 

Népszokások, jeles napok 
 

Betakarítási ünnep (szeptember vége): A gyermekek érzékelik a természet változásait, 

gyűjtik a kincseket, terméseket. Gondozzák a kiskerteket, betakarítják a termést, 

gyümölcsöket válogatnak, megismerkednek tárolásuk módjával, befőznek, termésbábokat 

készítenek, kukoricát morzsolnak, napraforgót szemeznek. 

Részt vesznek a szüret előkészítésében, szőlőt szemezgetnek, préselnek, megkóstolják a 

mustot. 

E témában énekelnek, mondókáznak, verset és mesét hallgatnak. 

 

Márton napja (november 11.): 

A magyarországi német nemzetiségi hagyományok felelevenítésével emlékezünk meg 

Szent Márton jó cselekedeteiről, a szülőhazához való kötődésről. A gyerekekkel lámpást 

készítünk, mellyel délelőtt csoportonként sétálunk az óvoda berkein belül, majd a délutáni 

órákban a nagycsoportosok német és magyar libás témájú mondókákkal, versekkel, 

dalokkal, hagyományőrző táncokkal tisztelegnek a nevezetes Szent előtt, felidézve a régi 

hagyományokat, sötétedéskor pedig a szülőkkel kiegészülve tartunk rövid felvonulást a 

községben. Az ünnepséget libazsíros kenyér és meleg tea elfogyasztásával fejezzük be. 

 

Advent, karácsonyi vásár, karácsony:  

Advent időszakában készülődünk a Mikulás érkezésére, karácsonyra. A gyermekek 

megismerkednek a karácsonyvárás jelképeivel: a koszorúval, naptárral, részt vesznek a 

számukra szervezett karácsonyi vásár forgatagában.  Ünneppel kapcsolatos verseket, 



Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda  029980 

6 

 

mondókákat, dalokat tanulnak, valamint saját munkáikkal is hozzájárulnak a csoport 

díszítéséhez, az ünnepi hangulat megteremtéséhez: kisebb ajándékok, fenyődíszek 

készítése, mézeskalácssütés. A karácsonyt óvodásaink, bensőséges hangulatban, 

csoportonként ünneplik a közös karácsonyfa előtt tisztelegve.   

 

Farsang: (Vízkereszttől – Hamvazószerdáig) 

A közkedvelt ünnep vidám mulatozását gondos előkészítő munka után tartjuk. A 

gyermekek részt vesznek a csoportszobák díszítésében, álarcok, díszes szemüvegek 

készítésében. Az ünnep alkalmával a gyermekek és a felnőttek egyaránt beöltöznek, 

táncolnak, közösen énekelnek, tréfás ügyességi játékokban vesznek részt csoportonként. A 

csoportok farsangkor az étteremben együttes felvonulást is tartanak, később látogatást is 

tesznek egymás termeiben. 

 

Gergely-járás (március 12.): az iskolába készülődés pozitív élményét szándékozunk 

megalapozni ezzel az ünneppel. Hagyományoknak megfelelően toborzó legényeknek 

öltözve „hívogatjuk” iskolába a gyermekeket.  

 

Húsvét: (az első tavaszi napforduló utáni holdtöltére következő vasárnap) az ünnepet 

megelőző időszakban a gyermekek, mintegy „határkerülésként” sétálgatnak az óvoda 

környékén megfigyelve a természet változásait. Festőnövényeket (hagymahéj, kákics, stb.), 

kifújt tojást gyűjtögetnek, berzseléshez, tojáshéj-maratáshoz; karcoláshoz. A családokhoz 

hasonlóan süteménnyel is készülődnek az ünnep méltó eltöltéséhez.  

Kedves hagyományainknak megfelelően, a gyermekek csoportonként keresik meg a 

„Nyuszi által elrejtett tojásokat”. Húsvéthétfő után a fiúk locsolkodhatnak, amire a 

kislányok hímes tojás készítésével készülődnek.  

 

Föld Napja, Madarak és fák napi ünnepségek: az emberi élet alapvető létfeltételeinek 

megőrzését/megóvását célzó ünnepség alkalmával, törekszünk gyermekeink figyelmét 

ráirányítani a környezettudatos gondolkodás és gyakorlati alkalmazási technikák 

jelentőségére. A gyermekekkel közösen fákat, bokrokat, virágokat, ültetünk. Beszélgetünk 

a Föld flórájának, faunájának helyzetéről. A készülődés során alkalomhoz illő témájú dalok, 

versek, mesék előadásával „rögzítjük” a közvetett mondanivalót. 

 

Anyák napi ünnepség:  

Erre a napra fokozott érzelmi aktivitással készülünk. Fontos feladatunk az anya - gyermek 

érzelmi kötődés elmélyítése. A hangsúlyt az ajándékkészítésre, díszítésre, az ünnepre 

hangolódásra helyezzük. A gyermekek szerepeltetését kizárva az anya- gyermek közös 

együttlétre koncentrálunk. 

 

Családi nap:  

Óvodánkban már hagyomány, hogy gyermeknaphoz kapcsolódóan minden évben a Szülői 

Szervezettel közösen családi napot szervezünk. A délelőtt folyamán élménydús 

előadásokat, gyermekközeli programokat, kézműves foglalkozásokat kínálunk 

gyermekeknek és szülőknek egyaránt. 

 

A gyermekek mindennapjait gyermekprogramokkal, zenés koncertekkel, mese- és 

bábelőadásokkal színesítjük. Évente egyszer, korosztálytól függően, fél/egész napos 

kirándulásokat szervezünk a gyermekek számára. 
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Az óvodai nevelésen kívüli, délutáni külön foglalkozások (járványhelyzettől függően): 

 

Az óvoda épületében, nyitvatartási időben, programonként heti 1 alkalommal, nagycsoportos 

gyermekek számára igénybe vehető külön szolgáltatások, melyekhez írásos szülői hozzájárulás 

szükséges. 

 

Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 
 

Étkezés 

Óvodás gyermekeink étkeztetését helyi főzőkonyhánk biztosítja. 

Az étkezési díjak megállapítása, ill. a térítési díjak befizetése a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelően, banki átutalással-, vagy helyben történő bankkártyás/készpénz 

befizetéssel történik. Az étkezési díjak befizetése minden esetben a következő hónapra 

vonatkozik, erről egész évre előre tájékoztatást nyújtunk az óvoda faliújságján. 

Az étkezés lemondása személyesen, telefonon, vagy e-mail-ben történhet.  

Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem 

veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél bejelenti 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 

igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

A kötelezett a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

A normatív támogatásban részesülő gyermek szülője is köteles a hiányzási napokra eső ebédet 

lemondani! 

Előre be nem jelentett távolmaradás esetén az étkezési díjat ki kell fizetni! A lemondások 

jóváírása a következő étkezési díj befizetésekor történik meg. 

 

Kedvezmények az óvodai étkeztetésben: 

 

Nem kell térítési díjat fizetni: 

• aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a támogatás idejére; 

• aki tartósan beteg, vagy fogyatékos;  

• családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; 

• családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; 

• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság; 

• családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át, (ez 2022-ben: 172 900 Ft). 

Teljes összegű térítési díjat fizet, aki a fenti normatív támogatásba nem fér bele. 

Az intézménytől a szülő kérheti a térítési díj összegének csökkentését. Elbírálása az 

önkormányzat hatályos rendelete alapján történik. 
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Óvodai beiratkozás eljárásrendje 

 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 9. fejezetének megfelelően az óvodai beiratkozás a 

következőképpen történik: 

 

1. A beiratkozás ideje: 2022. április 25-29 között.  

A szükséges nyomtatványok letölthetőek lesznek a honlapon, a „Letölthető nyomtatványok”-

ban! 

2. Felhívjuk figyelmüket, hogy az óvodaköteles gyermekek (akik 2019. augusztus 31-ig 

születtek) beíratása kötelező. Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek 

lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

3. Óvodánk felvételi körzete: Etyek Nagyközség közigazgatási területe. 

4. A beiratkozás menete: 

4.1. Le kell tölteni a nyomtatványt (vagy elvinni az óvoda előteréből), kék színű tollal 

értelemszerűen kitölteni, majd az óvoda irodájában le kell adni, egyidejűleg be kell mutatni a 

nyomtatványban található dokumentumokat. 

5. Fontos!  

Aláírás nélkül a beiratkozást nem tudjuk figyelembe venni! 

A gyermek, és a szülő hatósági igazolványairól semmilyen formában nem kérünk 

másolatot! Azokat bemutatni – gyermek: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, 

szülő: személyi igazolvány, lakcímkártya – beiratkozáskor kell. 

6. Felmentés kötelező óvodáztatás alól: A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme 

alapján -, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala annak az 

évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti-, különös 

méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentheti a kötelező óvodába járás alól. 

 

Óvodai felvételi tájékoztató elektronikus elérhetősége: 

 

https://etyekiovi.hu/node/112 

 

A felvételről írásban értesítjük a szülőket. Az elutasított jelentkezésekről a szülőket 

határozatban értesítjük. A döntés ellen 15 napon belül, a jegyzőnek címzett írásos fellebbezés 

nyújtható be az óvoda vezetőjénél. 

 

 

Az óvoda a felvett gyermekek szülei részére 2022. június 8-án, 16.30 kezdettel szülői 

értekezletet tart. 

 

 

https://etyekiovi.hu/node/112

