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„Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

Megtanulnak hinni. 

Ha a gyerekek hitelesen élnek, 

Megtanulják mit jelent szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 

Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.” 

 
Dorothy Law Holtz   



Óvodánk a település középpontjában helyezkedik el. 

Az intézmény infrastrukturális környezete ideális, nem szűrődik be a por, a zaj, az itt élő 

családok számára biztonságot nyújt. 

Új faoszlopos tulipánmintás léckerítés fogadja az idelátogatókat. 

Az épület keleti és nyugati oldala dekoratív jellegű fa teraszokkal bővült, amely jó 

lehetőséget kínál a gyermekek különböző szabadidős tevékenységeihez. 

Csoporttermeink száma három. Az épület a minőség és szakszerűség biztosítása jegyében, 

helyet biztosít egy, melegítő-tálalókonyhának, vezetői irodának, felnőtt öltözőnek, valamint 

raktárnak, és fejlesztőszobának. A két csoportszoba tágas, melyek a nagy ablakoknak 

köszönhetően világosak. Az épület esztétikus bútorokkal, játékokkal van felszerelve. 

Csoportjainkhoz tartoznak a fürdő és mosdóhelyiségek. 

Az óvoda közelében kirándulási és játszási lehetőség gazdagítja óvodásaink életét. 

Az intézmény településszerkezeti elhelyezkedése nagymértékben meghatározza céljainkat, 

feladatainkat, hiszen gyönyörű környezetben helyezkedik el. Ez egy olyan helyi érték és 

sajátosság, melyet Pedagógiai Programunkban is szem előtt tartunk.  

Az óvodánk elnevezése is hűen őrzi a tulipán ősi népi motívumelemet, melyet elődeinktől 

kaptunk örökségül. 

„Minden nemzet olyan jövőt érdemel, amennyire múltját értékeli és őrzi.” 

Kodály Zoltán 

 

Az óvodai nevelés tartalmát a néphagyomány ápolás sokszínű tevékenységrendszerével 

gazdagítjuk. A gyermekek cselekvésen keresztül olyan, későbbi életére is meghatározó 

élményeket kapnak, amelyek a szülőföldhöz, a társaikhoz való érzelmi kötődést alapozzák 

meg. Alkalmazhatóságának kritériumai: a testületünk hagyományőrző szemlélete mely 

meghatározó, valamint a helyi adottságaink. A népi kultúra szellemi, tárgyi alkotásai közül 

az esztétikai élményeket fokozó alkotások kiválogatása és a programba fűzése képez fontos 

feladatokat. 

Az óvoda előkertjeit sziklakertek díszítik, melyekben örökzöld és egynyári növények 

találhatóak. 

Udvarunk természeti adottsága a programunk tartalmi lehetőségeit magában hordja. Területe 

változatos, füves-fás, dimbes-dombos, napos és árnyas részek váltakoznak. Tágas ahol a 

gyermekeknek is vannak veteményes kertjeik, babaházaik, homokozójuk. Virágok, cserjék, 

bokrok tarkítják e területet. Eszközeivel, játékszereivel biztosítják a gyermekek számára a 

szabadban töltött idő megfelelő kihasználást az év minden szakaszában, mely gazdag és 

sokszínű mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára. Homokozó, mászókák, 

babaházak, hinták, csúszdák és egyéb ügyességfejlesztő játékok állnak a gyermekek 

rendelkezésére. Az udvari játékkészletünk az EU szabványoknak megfelelőek.  

A berendezési tárgyaink gyermekléptékűek. A gyermekek által könnyen mozgathatóak, formai 

kivitelezésük, elhelyezésük nem balesetveszélyes.  



Az elhasználódott berendezési tárgyak cseréje folyamatosan történik. A bútorok egyben 

játékszerek is. Mozgásfejlesztő játékeszközök is megtalálhatóak, melyeket pályázati 

forrásokból és felajánlásból bővíteni tudtunk.  

A helyiségek berendezésével díszítésével egy barátságos a gyermekek igényeihez és 

szükségleteihez igazodó intézményt sikerült kialakítanunk.  

2013. januárjától önkormányzati fenntartás alatt működik az óvodánk. Ebben az évben 

Buzsák Község Képviselő-testületének döntése alapján csoportbővítést sikerült 

megvalósítanunk. A korábbi egy vegyes csoport helyett újra két heterogén szerkezetű óvodai 

csoportban működik az intézmény, melyben jelenleg 41 gyermeket nevelünk. 

Gyermekcsoportjaink: Pillangó csoport, mely kis és középső csoportos korú gyermekekből 

tevődik össze és a Katica csoport, mely: nagy és középső csoportos korú gyermekekből áll. 

„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg az érdemét, s az önzetlenség teszi 

tökéletessé.” 

Jean De La Bruyére 

Fenntartónk szemléletében, és munkájában kiemelt jelentőséggel bír az intézményünkről való 

gondoskodás infrastrukturális fejlesztés, és a fejlődésünk sokirányú elősegítése. 

Óvodai nevelőtestületünk sokszínű egyénekből formálódó, jól felkészült magas IKT 

kompetenciájú egyének, akikre mindig lehet számítani. Gyermekszerető együttes, amelyet 

demokratikus szellem, jóakarat légköre jellemez. A testület legnagyobb erénye az azonos 

hitvallás, a gyermekekért való tenni akarás, a gyermek és családcentrikusság. 

"Néha az út, amelyen haladunk, nem olyan fontos, mint az irány, amerre tartunk." 

Kevin Smith 

A fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettségünk az óvoda mindennapi életébe beépülő 

folyamatként jelenik meg. Szakmai irányultságunkkal, életvitelünkkel, elképzeléseinkkel 

támogatjuk a környezettudatos nevelői hatásokat, a környezetbarát szemlélet formálását, 

melynek célja az óvodai élet folyamatában a gyermekek számára közel hozni a természetet, a 

környezet megismerését, szeretetét, védelmét, a fenntarthatóságra nevelést. A gyermek 

nyitottságára építve az óvodánk elősegíti, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. 

Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődésének alapja.  

Alapító okiratunkban kitűzött feladatunk a másképpen érzékelő és viselkedő gyermekek 

fejlesztése, akiket a hagyományos módszerekkel és eszközökkel ma már nem lehet nevelni. 

Ezek a gyermekek mások, mint az előző generációk. Túlmutatnak minden viselkedésbeli és 

pszichológiai korláton, tehetségesek és érzékenyek az érzékenységük szellemiségükben van, 

mert ők a kialakulóban lévő új generáció. Mi ezeknek az „újgenerációs” gyermekeknek is 

http://www.citatum.hu/szerzo/Kevin_Smith


szeretnénk támogatást nyújtani, az adottságukat a javukra fordítani, tehetségüket 

kibontakoztatni már kicsi koruktól szolgálni a fejlődésüket.  

Óvodánkban a rugalmas napirend keretei között, a játék elsődleges szerepének szem előtt 

tartásával utat keresünk minden kisgyermekhez. 

Elhivatottan, együttgondolkodva a családokkal, elfogadó, harmonikus közösségben segítjük 

kibontakozni fejlődő személyiségüket, - melyet különleges védelem illeti meg, - tiszteletben 

tartva gyermeki jogaikat, szabadságukat.  

A lehetőségek széles tárházát kínáljuk ahhoz, hogy óvodai életük tapasztalatot, élményt adó, 

önmegvalósító tevékenységekben teljesedjék ki, biztosítva számukra mindehhez az egyenlő 

hozzáférést.  

Építünk az óvodás korú gyermekek sajátos tevékenységformáira, mint játék, mozgás, verselés, 

mesélés, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, ének-zene, énekes játék, gyermektánc valamint 

a természet gondozása, védelme. 

Az egyéni képességfejlesztés során pedagógiai tevékenységünket a prevenciós szemlélet, 

valamint a kompetenciák életkor-specifikus, egyénre szabott fejlesztése határozza meg. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a környezet megismerésére nevelést, a természethez fűződő 

pozitív érzelmi viszony, a környezettudatos magatartás kialakítását. 

Hagyományaink, programjaink mindennapi életünk színesítői, egyben elősegítik a szülők, 

család- óvoda nevelőpartneri kapcsolatának erősödését, tartalmi gazdagodását. 

Arra törekszünk, hogy szeretetteljes, boldog gyermekkort biztosítsunk a ránk bízott 

gyermekeknek, és elnyerjük a velünk kapcsolatban állók elégedettségét is. 

Hisszük, hogy felelősséggel átgondolt céljainkat elérjük, hírnevünket megőrizzük. 

„A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág, 
tőle fordul szebbre, jobbra a világ. 

A gyermekszem: fényesség és bizalom, 
vezéreljen téged is az utadon.” 

 
Szűcs Imre 

 Buzsák, 2017.09.01.                                                                                                       

 

Hertelendy Andrásné 

Óvodavezető 



  



 

 

 

  



 



  



  



 



  



 

  



 

  



 

 

 



 



 

 

 



  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon 

felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.  

Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember 

egy fogaskerék szerepét tölti be...  

Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.” 

Wass Albert 


