A jánoshidai óvoda története
1919 Idényóvoda. Három évig működött ez a
kezdetleges intézmény, csak a nyári időszakban.
1940. A képviselőtestület közgyűlésen határozta el az
augusztus 12. állandó óvoda építését.
1947 Elkezdődött a folyamatos óvodai nevelés a régi
központi iskola nagytermében. Az akkori
személyzet: Kohut Erzsébet óvónő, Ronyecz
Jánosné szakácsnő és Molnár Balázsné dajka. Az
óvoda 20 fővel működött.
1950 Államosították az óvodákat. Az óvoda a későbbi
rendőrség épületébe költözött. Három helyiséget
használhattak: foglalkoztató, konyha, kamra. A
vallásos nevelés központi szerepet töltött be az
óvoda életében.
1953 Az óvoda átkerült az egykori mozi épületébe.
Nappal óvodaként, este iparos körként működött
az épület. Állandó napirend szerint dolgoztak.
1956 Zámbori János jegyző javaslatára a Községi
Tanács megvásárolta Berczeli József házát a
Kossuth körúton, ott működött tovább az óvoda.
Szakképzett óvónő ebben az időben Török Mária
volt.
1957 Az óvoda az Egészségházba került. Az óvónők
Oszlányi Mária és Fábián Sándorné voltak.
Jelentősen bővültek a tárgyi feltételek, de az
óvodába járás még nem volt természetes.
1960 Átkerült az intézmény a Fő út 25. szám alá, ahol
több mint 25 évig működött. Az óvoda vezetője
Varga Sándorné.
1963 Az óvoda épületének bővítése. Ekkoriban az
intézménybe 75-80 gyermek járhatott. Három
csoport működött 4 óvónő, 2 dajka és 3 konyhai
alkalmazottal.
1983 Bevezették a csoportonkénti kettős óvónői váltást.
A gyermekek rendszeresen jártak óvodába.
Gyarapodott a szemléltetőeszköz-állomány.
1987. Véglegesnek szánt óvoda átadása. Az új épület
augusztus 20. 100 férőhelyes, 4 csoportszoba, öltözők, mosdók,
tornaterem és konyha található benne.
2000 óta Petőné Vígh Katalin az óvoda vezetője.
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2004 óta az intézmény neve Napsugár Óvoda.
2009. A Jászsági Többcélú Társulás bölcsődék, óvodák,
augusztus 1. általános iskolák és alapfokú művészeti
intézmények integrálásával létrehozta közös
igazgatású közoktatási intézményét, melynek
tagja lett a jánoshidai óvoda is.
2010. Az egységes óvoda-bölcsődei csoport
augusztus 1. megszűnésével az intézmény neve Jászsági
Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
2012 Az épület teljes felújítása. Az intézmény neve
Jászsági Közoktatási Intézmény Napsugár Óvodai
Tagintézmény.
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