
„..olyan vagyok, mint a víruló olajfa, Isten házában élhetek, most és mindörökké.”

(Zsolt 52,10)

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett 
szülői  és  gyülekezeti  fogadalom  megvalósulásának  egyik  lehetséges  helyszíne  a  református 
közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérének fogadja el.

• Célunk  olyan  gyermek  nevelése,  aki  érzelmileg  gazdag,  nyitott,  érdeklődő,  másokat 
elfogadó, együttműködő, szülőhelyéhez kötődő, környezetében jól tájékozódó egyéniség. A 
gyermekek ismerjék meg a teremtő Isten csodálatos világát, tiszteljék és őrizzék azt.

ÓVODÁNKRÓL

Múltunk:

Óvodánk alapítási éve 1966. Az épület részlegesen felújított, három megfelelő csoportszobával, 25 
gyermek  részére  csoportonként.  A három  csoportnak  két  mosdóhelyisége  és  két  öltözője  van.
Az óvodapedagógusoknak nevelői szoba áll rendelkezésére, amely helye a bibliaórák alkalmainak, 
logopédiai  foglalkozásoknak,  szakkönyvtár  és  foglalkozási  eszközök  tárolásának  is.  Az  óvoda 
udvarán többnyire fajátékok vannak, 2 babaház, 3 homokozó, KRESZ-pálya, medence, konyhakert, 
mely a gyerekek egészségének megőrzését, mozgás- és játékigényük kielégítését szolgálja. 

„Az 1993. évi Közoktatási törvény lehetővé tette, hogy azok, a szülők, akik a gyermekeiket vallási 
és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetőséget kapjanak az óvodai 
nevelés során is. Működjenek olyan óvodák, melynek programjában a keresztyén szellemben való 
nevelés dominál.”

A Székesfehérvári Református Egyházközség 1999–től e törvény értelmében létrehozta az Olajfa 
Református Óvodát, felmenő rendszerben. 

A református óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési  intézménye. A családi 
nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb hétéves korig. 
Világnézetileg elkötelezett, református keresztyén szellemiséggel nevelő intézmény.

Az  óvodánk  1999-es  tanévben  a  leendő  kiscsoportban  biztosította  azokat  a  tárgyi  és  személyi 
feltételeket, amelyek a helyi program bevezetéséhez szükségesek voltak. 

2001-től  az  ovi-suli  program  bevezetése  lehetővé  tette,  hogy  szakképzett  hittanoktató-tanító 
foglalkozzon a gyermekekkel, és hogy az iskolai életmódra felkészítő munkát, valamint az iskola 
beindítását segítse elő. 2002 – től ezzel lehetőség nyílt a végzős nagycsoportos óvodásaink számára 
a Református Általános Iskolába való továbblépésre.

2005.  szeptember  1-től  négy csoportos  lett  az  intézményünk,  95  férőhellyel.  Az  intézmény fő 
tevékenysége:Az óvoda funkciója óvó-védő, szociális intézmény. 3 éves kortól a tanköteles korig, 
nevelő-személyiségfejlesztő,  világnézetileg  elkötelezett,  református  keresztyén  szellemiséggel 
nevelő  intézmény.  Az intézményben 8  főállású óvodapedagógus  végez  nevelő  tevékenységet  4 
csoportban. Óvodában 95 gyermek ellátásáról gondoskodunk. Törekedünk arra, hogy a gyermeknek 
ne kényszer legyen a munka, hanem pozitív élményeken keresztül értse, meg hogy Istentől kapjuk 
feladatunkat.


