„Der Erzieher ist nicht verpflichtet,
Verantwortung für die
entfernte Zukunft
auf sich zu nehmen –
aber er ist voll verantwortlich
für den heutigen Tag.“
STÄDTISCHER KINDERGARTEN
BADGASSE 4
7400 OBERWART
Tel.: 03352 / 34722
e-mail: staedt.kindergarten@oberwart.at
Fenntartó:
FELSŐŐR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Janucz Korczak

 gyermeke fejlődésének megbízható
követése
 mindennapi témák megbeszélése
 biztonságos meghitt légkör
 sokrétű tapasztalatszerzés színhelye
 önállóság támogatása
 kompetencia megszerzése
 baráti kapcsolatok ápolása
 vidámság
 hangsúlyos nyelvi fejlesztés
 a gyerekek biztonságának biztosítása
 mozgási lehetőségek
 egyéni szükségletek figyelembe
vétele
 együttműködés a szülőkkel
 munkánk áttekinthetősége
 kulturális sokszínűség
 intézmények közötti hálózat

NYITVATARTÁSI IDŐ: hétfőtől – péntekig
6:45 – 17óráig

a Felsőőri Városi Óvoda nevelői

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK:


















gondozási lehetőségek:
- fél nap ( - 12:00 óráig)
- fél nap ebéddel
( -13:00 óráig)
- egész nap ( - 17óráig)
ebéd: € 4, 50.- naponta
uzsonna € 1, 00,.
- fél nap 5.- fél nap ebéddel 7.- egész nap 9.Egyszeri beiratási díj 70 Euro
9 csoport
(maximális gyermeklétszám
csoportonként:
25 gyerek)családi csoportok
(különböző korosztályok)
2 integrációs csoport
kétnyelvű oktatás egy csoportban
(magyar-német)
minden csoportban magyar nyelv
tanulási lehetőség
személyzet és helyiség:
óvodapedagógusok, dajkák
takarítónők, szakácsnők
9 csoportszoba öltözővel
vécé- és mosdóhelyiség,
tornaterem, pihenőszoba,
terápiaszoba, műhely
nagy kertrész
naponta frissen készült ebéd a Városi Kollégium konyhájából
„Pihenő“-óra
3 - 4 évesek számára
a szünetre vonatkozó időpontokat
az iskolaév kezdetén kihirdetjük

SÚLYPONTOK
Projektmunka
Témáinkat a gyermekek
mindennapjaiból választjuk:
Figyelmünket
- a gyermek
- a valóság
- és az eredmény felé
irányítjuk.
Magyar
Lehetőséget adunk arra, hogy a
gyermekek új nyelvekkel
játékosan ismerkedjenek.
Feladatunk az, hogy a gyerekekben
kíváncsiságot keltsünk fel a
nyelv iránt és ezt támogassuk.
Óvoda és iskola
együttműködése
- a két intézmény dolgozóinak
szoros együttműködése
- intézményeken átnyúló

tevékenységek
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

 érzelmi és szociális kapcsolatok
 etika és társadalom
 nyelv és kommunikáció
 mozgás és egészség
 esztétika és formázás
 természet és technika

Országos szintű tanterv az Ausztriában lévő
alapfokú képzést nyújtó intézmények számára

