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PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
Lurkóház Óvoda (székhely): 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b.
Telefon: 285-5102, 289-0380; 20/391-8418
Kincskereső Tagóvoda: 1202. Budapest, Hunyadi János tér 15.
Telefon: 285-5102
Gyermekkert Tagóvoda: 1204. Budapest, Köztársaság tér 01.
Telefon: 283-0819
Intézményvezető: Molnár Tímea
Intézményvezető helyettes: Hideghné Kiss Ágnes, Kökösi – Sigmond Lia
Tagóvoda vezetők: Gálné Kalapos Anita, Erdélyi Orsolya
E-mail: info@lurkohazovoda.hu
Elérhetőség: www.lurkohazovoda.hu
Intézményünk Pesterzsébet peremén, három feladat ellátási helyen működik.
A három épület 14 gyermekcsoportnak ad otthont, melyben 1csoportban angol-magyar nyelvű
óvodapedagógusok is vannak a gyermekekkel.
 Tágas udvarainkon sok növény és virág, lombos fák, tanösvények, Ökopark, kiskertek,
játékok, homokozók várják a gyermekeket, - lehetőséget biztosítva az évszakok
váltakozásának megfigyelésére, a játék – és a mozgásigény kielégítésére.
 Csoportszobáink tágasak, világosak, kreatív ötletekkel évszaknak, ünnepkörnek
megfelelően díszítettek.
Nevelőmunkánkat a nevelőközösség által kidolgozott, óvodánk sajátosságait megjelenítő
Lurkónevelő Pedagógiai Program alapján végezzük.
Intézményünkben 3 fő mesterpedagógus, 14 fő pedagógus II. fokozattal rendelkezik; nyitottak
a különböző képzések elsajátítására, szívesen fogadják az innovációt.
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Célunk, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsük a gyermekek egészséges, harmonikus
fejlődését, - egyéni bánásmóddal, differenciált képességfejlesztéssel, az eltérő fejlődési ütem
figyelembe vételével.
A nyugodt, családias légkör megteremtésén belül a gyermekek napirendjének alakítása úgy
történik, hogy a játék elsődleges szerepe mellett a mozgás, külső világ tevékeny megismerése
és a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek.
 Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás és az egészséges életmód
szokásainak alakítására. Kiemelten kezeljük a szelektív hulladékgyűjtést, a
mindennapos gyümölcs és zöldség fogyasztást, a szabad levegőn való tartózkodást.
Zöld- és Madárbarát Óvoda címmel büszkélkedhetünk.
 Intézményünk másik kiemelt területe a mozgás, mind a fejlesztésre szoruló gyermekek,
mind a tehetségesek körében nagy hangsúlyt fektetünk az élményszerű mozgás
biztosítására. 2019-ben csatlakoztunk a Magyar Olimpiai Akadémiához és 2021ben elismerő Oklevelet kaptunk az „Olimpiai eszme népszerűsítése érdekében
végzett értékes nevelőmunkáért!”
A

gyermeki

személyiség

kibontakoztatását

sokszínű,

játékra

alapozott

komplex

tevékenységekkel valósítjuk meg. Olyan helyzeteket teremtünk, melyben a gyermekek
kulturális, művészeti élményekkel találkoznak, új tapasztalatokat, ismereteket szereznek.
Élményekben gazdag óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben a gyermekek
érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodnak, képességeik kibontakoznak.
 A Lurkóház Óvoda nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az óvodás gyermekek
mindennapi tevékenységeibe építve megismerkedjenek a Bűn - és Baleset-megelőzési
témájú

programmal,

ahol

a

gyermekek

áldozattá

válásának

megelőzése,

biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és
merjenek segítséget kérni a rendőrtől; így tagja vagyunk az Ovi-Zsaru programnak.
A másik terület a Biztonságos Óvoda, ahol a gyermekeket érintő legfontosabb
közlekedésbiztonsági ismeretátadás támogatása történik a játékos tevékenységekben.
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A gyermekek nevelési, tanulási tevékenységében kiemelt figyelmet fordítunk az egyénre szóló,
teljesítménykényszertől mentes fejlesztésnek. A gyermekekről „Fejlődési naplót” vezetünk,
melynek tartalmáról évente két alkalommal tájékoztatjuk a szülőket. Tiszteletben tartjuk a
gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, sajátosságait, és mindemellett tudatosan
készítjük fel őket az iskolai életre.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés közel azonos elvek alapján történjen,
ezért törekszünk a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kialakítására. Igényeljük a szülők
tevékeny közreműködését és segítőkészen közelítünk feléjük. A családokkal, szülőkkel való
kapcsolatot

közös

programokkal,

nyílt

napokkal,

szülői

fórumokkal

erősítjük.

Arra törekszünk, hogy intézményünk nevelőmunkájának minőségével a szülők elégedettek
legyenek, a ránk bízott gyermekek pedig nyugodt, barátságos légkörben, boldogan töltsék
gyermekéveiket óvodánkban.
A beszédhibás és a fejlesztésre szoruló gyermekekkel logopédus, fejlesztőpedagógus és utazó
gyógypedagógus foglalkozik.
Intézményünkben a táplálékallergiás gyermekek fogadása megoldott, számukra speciális
étkezést biztosítunk.
Óvodai és kerületi rendezvények (a teljesség igénye nélkül):
Autómentes nap, Magyar Népmese napja, Állatok világnapja, „Ősz-varázs” és „Tavaszizsongás” hete, Birkózó Fesztivál, Márton nap, Adventi kézműves délután, Mikulás sportváltó,
Mikulás és Karácsony a csoportokban, Medve nap - Jégszobrász, Március 15. Nemzeti ünnep
a saját kopjafánknál, Nyuszi spotváltó, „Nyuszi les” a csoportokban, Kerületi Csillagocska
Fesztivál a Tehetséges gyermekek részére, Költészet napja, Föld napja - kertészeti program,
Pesterzsébeti Fitt Óvodás „Olim-Pici”, Nyílt napok az új óvodásoknak, Édesanyák köszöntése,
Kerületi Ovi- Zsaru játékos vetélkedő, „Lurkók” napja- Juniális.
Szeretettel várunk az óvodánkba, legyél Te is „LURKÓ”! 
Molnár Tímea
Intézményvezető és csapata
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