
A Nagylóki óvoda és egységes óvoda-bölcsőde 
 

2012 szeptemberében óvodánkba az akkori törvényeknek megfelelően 33 gyermek befogadása volt lehetséges. 

Időközben a gyermekek létszáma túllépte ezt a megengedett keretet ezért ennek a helyzetnek a megszűntetésére 

felszólítást kapott az önkormányzat. Valamint több szülő jelezte, hogy igény lenne a két és fél éves gyerekek 

elhelyezésére, hogy vissza tudjanak térni a munka világába. Az érvek és a felszólítás hatására arra a 

következtetésre jutottunk, hogy valamilyen mindenki számára megfelelő megoldást találjunk a törvényi 

kereteket is betartva. A létszámnövelés mellet úgy döntöttünk, hogy kiszélesítjük a felvehető gyermekek 

korosztályát is. Az intézkedések megvalósításának eredménye pedig az óvoda és az egységes óvoda-bölcsőde ki-

alakítása lett. 

 

Az Önkormányzat és a szülők együttműködése lehetővé tette, hogy a Nagylóki kisgyermekek iskolába kerülésük 

előtt megfelelő felkészülésben részesüljenek. 

Óvodánk szerkezete megváltozott a 2013-as évre, 4 óvónő, 2 dajka és egy bölcsődei gondozó látja el a 

feladatokat. Legtöbbjük több évtizede foglalkozik kiskorú gyermekek nevelésével. A folyamatosan bővülő 

létszámot jelenleg 27 óvodás és 5 bölcsődés gyermek alkotja. 

2 csoport van az óvodában: A Micimackó csoport ők az óvodások, velük Fekete Gáborné Anikó óvó néni, aki 

2012 óta dolgozik itt, és Killer Józsefné Rózsika óvó néni, aki már 38 éve óvodapedagógus foglalkozik a 

gyerekekkel. Matematikai-logikai feladatokat, írás előkészítést, ének zenét tanulnak és felkészítik őket az iskolai 

életre.  

A másik csoport a Katica csoport ők a bölcsődések velük Csek Margit- Manyi óvó néni, és Pörgye Mihályné- 

Erzsike óvó néni, valamint Révészné Czeiner Kinga gondozónő foglalkozik velük. Az óvónők munkáját két dada 

segíti. Takács Tiborné 26 éve dolgozik óvodai dajkaként, Nánási Katalin 2012 óta dolgozik az óvodában, 

segítséget nyújtanak a gyermekek étkeztetésében, fektetésénél, és a tisztálkodásban.  

Balázsné Csek Margit és Pörgye Mihályné óvónők érkeztek az óvoda bővítés részeként. Balázsné Csek Margit 

33 és fél éve óvodapedagógus, abból 10 évig vezető óvónő volt Sárbogárdon, ő lett óvodánk vezető óvónője. A 

kisgyermekek szakértő kezekben vannak.  


