
 

 

 

 

 

A Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha többcélú intézményként látja el a 

gyermekek óvodai és bölcsődei napközbeni ellátását.  

Mottónk: 

„Itt minden érted van, érezd jól magad!” 

Intézményünkben ennek szellemében kívánunk dolgozni azért, hogy minden kisgyermek  

számára a bölcsődei és óvodai élet minden napja úgy teljen el, hogy abban biztonságos, 

kiegyensúlyozott, nyugodt, örömteli, szeretetben teljes, élménygazdag pillanatokat éljen át. 

Kislángi Csicsergő Óvoda bemutatása 

Az óvodát 1953. február 1.-én nyitotta meg a Községi Tanács, mely az első időkben egy 

csoporttal, 1960-tól két csoporttal működött. 1974-ben épült a harmadik csoportszoba. 1992-

ben bővült negyedik csoportszobával a hozzá tartozó öltözővel és mosdóval, 2003-ban épült fel 

a tornaszoba. 2009. nyarán az Önkormányzat sikeres pályázata révén az épület tetőcseréjére 

került sor. A Magyar Faluprogram keretén belül 2017. őszén megtörtént az épület energetikai 

felújítás, 2020.nyarán új udvari játékeszközökkel, játéktárolóval bővült óvodánk udvar, 2022. 

nyarán pedig szép új kerítést kapott intézményünk. 

Az óvoda családias légkörű, barátságosan berendezett termeiben sokféle fejlesztő játék között 

tölthetik napjaikat a kisgyermekek. A korszerű tornaszoba a sok sportszerrel, a hangulatos, 

praktikusan felszerelt udvar, a tágas kert segíti a legfontosabb gyermeki tevékenységnek, az 

elmélyült, folyamatos játéknak a zavartalanságát. Ebben a folyamatban valósul meg a gyermeki 

önállóságra és aktivitásra építve a komplex óvodai nevelési program.  



Az intézmény feladata, alaptevékenysége  az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, 

a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda a gyermek 3 ill. 2,5 éves korától ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is, továbbá szervezett foglalkozások keretében 5. életévtől kezdődően 

az iskolai életmódra való felkészítést, ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.  

Különleges gondozás keretében ellátott feladatok: 

- az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek óvodai fejlesztése 

- a beszédfogyatékos gyermekek óvodai fejlesztése  

- érzékszervi fogyatékos, (nagyothalló) óvodai fejlesztése 

- a mozgásszervi fogyatékos (önálló hely és helyzetváltoztatásra képes ép értelmű 

mozgáskorlátozott)  

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartási zavarral) 

küzdő gyermek. 

Jelenleg a férőhelyek száma: 103 fő 

Szabadidős foglalkozások 

- Zeneovi 

- Hittan 

Kislángi Csicsergő Mini Bölcsőde bemutatása 

Bölcsőde 20 hetestől 36 hónapos korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. 

A kétcsoportos Mini Bölcsőde 2022. nyarán nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. A   mini 

bölcsőde Kisláng Község Önkormányzatának fenntartásában álló, egy korábbi iskolaépületből 

átépített létesítményben látja el a szolgáltatását, az épület a falu központján a Postával 

szemben található. 

A szolgáltatás nyújtására használt helyiségek: közös előtér, akadálymentes mosdó/ illemhely 

(a szülők számára), gyermeköltöző (átadó helyiség), gyermekfürdőszoba, és csoportszobák, 

tálalókonyha, felnőtt öltöző, takarító és tisztítószer raktár.  

Az épület, valamint a gyermekek által használt helyiségek szárazak, világosok jól 

szellőztethetőek, jól fűthetőek.  

  



A Szakmai Program megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus, 

gyermekközpontú és családcentrikus bölcsődei környezet és tárgyi eszközrendszer.  

 

A mini bölcsődénkben gyermekcsoportonként legfeljebb 7 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek 

csoportjában legfeljebb 8 gyermeket gondozunk. 

A csoportok szervezése során biztosítjuk, hogy a gyermek bölcsődébe járásának időtartama 

alatt ugyanabba a csoportba járjon, a kisgyermeknevelők személyi állandósága mellett.  

  

Célunk családbarát, támogató bölcsődeként a község lakosainak igényeihez igazodó jó 

színvonalú napközbeni kisgyermekellátás biztosítása, bölcsődei kereteken belül, az alapellátás 

és szolgáltatások nyújtásával. 

 


