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Zsadány első óvodája a mai Béke út 96. sz. alatti épületben működött. Az óvónő Boros Ilona
volt,akit a gyerekek "kis mamának" szólítottak. Őt Tóth Sándorné Csete Róza követte.
A mai helyére 1953-ban került az óvoda. Ekkor az óvónő Nagy Lajosné Kezes Ilona (Ilonka
néni) volt. A gyermekek "Nagy óvó néninek" szólították. Ekkor a gyerekek létszáma 80-100 fő
volt.
A 60-sa években volt önálló konyhája az intézménynek. Jól ellátták a gyerekeket!
A 60-as évek végén Marik Mária, majd 1971 és 1986. között Bittó Józsefné volt a vezető
óvónő.
1986-tól kezdődően a vezetői teendőket Pántya Imréné látja el.
Az intézményben három csoport - kis-, középső-, nagycsoport - működik, elég magas
létszámmal. Mindhárom csoportot szakképzett óvónő vezeti. 1997-ben nagyszabású felújítás
történt. Ekkor épült a tornaszoba, amit mára már pályázati pénzből kiválóan fel tudtunk szerelni.
Megragadva a szponzorok segítségét, a pályázati lehetőségeket, mára már az ország egyik
legfelszereltebb intézménye a zsadányi Óvoda.

Vannak külföldi kapcsolataink melynek segítségnyújtása kiterjed a település lakosságára, és az
Egyházra is.

Vannak kiemelt programjaink: Egészséges életmódra nevelés, Környezeti nevelés. Főleg
ezekben a témákban szeretnénk pályázatokat beadni. Bekapcsolódunk a minőségbiztosítási
rendszerbe. Azt gondoljuk, hogy ez a szakmai fejlődés biztos útja. Rövidtávon terveink között
szerepel az udvari játékok teljes cseréje.

Gondolataimat közösségem kedves versidézetével zárom!
"Gyermeket nevelni, látni hogyan
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nő, és válik ember belőle,
nincs alkotás a világon,
melynek öröme ehhez fogható."
/ Benjamin Spock/

A DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0020 projekt keretében a „Légy méltó a tudáshoz”- Zsadány község
népességfenntartó erejének erősítése az Óvoda és Általános Iskola fejlesztésével pályázattal
a következők kerülnek megvalósításra:

·

Foglalkoztató terem, parketta cseréje

·

Konyha teljes felújítása és korszerűsítése

·

Mozgáskorlátozottak számára, mosdó és WC kialakítása

·

Az épület akadálymentesítése

·

Udvaron korszerű játszótér kialakítása
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Pályázat értéke: 105.273.825 Ft

Önerő %-ban: 5 %

Vállalt Önerő Forintban: 5.263.691 Ft

Igényelt támogatás Forintban: 100.010.134 Ft

Elnyert támogatás Forintban: 100.010.134 Ft

A kivitelező 2010. szeptember 14-én befejezte a munkálatokat.

A projekt várható befejezése 2010. december 31.
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