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Újbuda országgyűlési képviselői Köszöntő
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Tisztelt Szülők!
Kedves Újbudaiak!
Az óvoda megválasztása minden családban
mérföldkő. Nemcsak azért, mert a szülő először
bízza valaki más gondjaira a gyermekét, hanem
azért is, mert valójában az óvodában tanulunk
meg mindent, ami igazán fontos az életben és
az emberi kapcsolatokban. Hogy ne bántsunk
senkit, ne csaljunk a játékban, figyeljünk másokra,
rakjunk rendet magunk után, evés előtt mossunk
kezet, és azt, hogy nemcsak lehetőségeink,
hanem kötelezettségeink is vannak az életben.
Az óvoda nem gyermekmegőrző, hanem egy olyan
intézmény, ahol a biztonság és a bizalom légköre
lengi át a mindennapokat, ahol a kisgyermek
képességei és igényei szerint fejlődhet, miközben
új, addig ismeretlen dolgokat próbálhat ki és
életében először barátokat szerezhet.
Éppen ezért óriási felelősség az óvoda kiválasztása.
Mi, újbudaiak szerencsések vagyunk: nagyon
sok intézmény közül válogathatunk, sokféle
szempontot mérlegelhetünk, mielőtt meghozzuk a
döntést. Felkészült és lelkiismeretes nevelők várják
gyermekeinket, akik a szülőkkel együttműködve
valóban a legjobbat hozzák ki belőlük. A szakmai
munkán túl olyan intézményi háttér áll a kerületi
nevelők rendelkezésére, amely mindamellett, hogy
megfelel a gyermekek alapvető igényeinek, külön
böző fejlesztő-foglalkozások, tematikus napok,
vagy épp a ma már hagyománynak számító Ovi
Olimpia szervezésére is lehetőséget biztosít, ezzel
is színesítve a mindennapokat.
Újbudán a gyerekek az elsők; mindent megteszünk
azért, hogy Újbudán jó legyen gyereknek lenni.
Nem véletlenül állnak a családok az önkormányzati
döntések középpontjában.

ÓvodaHívogató 2019/2020

Polgármesteri Köszöntő

Kedves Szülők!
Az óvodaválasztás örömteli s egyben izgalmakban
bővelkedő időszak egy család életében, hiszen
innentől kezdve el kell engedniük azok kezét,
akiknek lépéseit eddig minden pillanatban
figyelemmel kísérték. Nagy változás, élmény s
egyben felelős döntés is ez mindannyiuk számára,
melyben az évente megjelenő Hívogató című
kiadvány próbál útmutató lenni.

Az óvodák, iskolák, játszóterek felújítása, a
bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése, a
Családbarát Újbuda Program elindítása, a baba
köszöntő csomag, az óvoda- és iskolakezdési
csomag, a nagycsaládosok támogatása, az okos
tantermek kialakítása, az ingyenes gyermekprog
ramok és a nyári táborozáshoz adott rendszeres
támogatások csak néhány példa minderre.
Mindemellett a kerület kiemelt figyelmet fordít
a
pedagógusok
szakmai
továbbképzésére,
fejlesztésére is. A kormány családpolitikájával
(támogatási rendszer átalakítása, gyermekek után
járó adókedvezmények, CSOK, stb.), összhangban
Újbuda is többféleképpen segíti a szülőket,
a rugalmasabb munkavállalástól a különféle
támogatási formákig. Ennek az átfogó programnak
a része a Hívogató című kiadvány is, amely segíti
Önöket az óvodaválasztásban.

A gyermekkor egyik kiemelt színtere az óvoda,
hiszen a csöppségeknek itt kell megtanulniuk,
hogyan
illeszkedjenek
be
egy
számukra
idegen közösségbe. Ez az első hely, ahol valódi
kihívásokkal szembesülnek, olyanokkal, amelyek
egész életükben nyomot hagyhatnak: barátokra,
pajtásokra lelnek, olykor összezördülnek, máskor
kibékülnek. A társas együttélés szabályait és
eszközeit sajátítják el ezekben az években, annak
érdekében, hogy az iskolában, majd a „nagybetűs
életben” is sikerrel állhassák meg helyüket.
Az óvodában olyan mintákat ismerhetnek meg,
olyan élményekkel gazdagodhatnak, amiket addig
családi körben nem tapasztaltak, bővítve ezzel a
világról, társaikról alkotott képüket. Ösztönösen
megtanulják, hogy számos másik világ, nézőpont
létezik a sajátjukon kívül, amelyekhez valamelyest
nekik is igazodniuk, és amelyek között a sajátjukat
is képviselniük kell. Ezért is nagyon fontos, hogy
milyen óvodát választunk gyerekeinknek, hiszen ez
meghatározhatja nemcsak a későbbi néhány évet,
hanem évtizedet is.

Budapest, 2019. január 5.

dr. Simicskó István,
kormánybiztos,
Újbuda országgyűlési képviselője

Újbudán nyolc önkormányzati óvoda működik
26 telephellyel, amelyeket igyekszünk folyamato
san korszerűsíteni, minél inkább környezetbarát
tá tenni. A férőhelyek a lehetőségekhez mérten
bővülnek – legutóbb a Gazdagréti Szivárvány
Óvodában több mint száz–, óvodaudvarok újulnak,
szépülnek meg, zöld falak és mezítlábas parkok

és sószobák létesülnek. Az Újbudai Pedagógiai
Iroda révén szakmai képzéseket, konferenciákat,
valamint tematikus napokat szervezünk a kerület
pedagógusainak és gyermekeinek, ezzel is színe
sítve Újbuda oktatási-nevelési kínálatát.
Lelkiismeretes, felkészült és törődő szakemberek,
óvodapedagógusok dolgoznak intézményeinkben,
így gyermekeik igazán jó helyre kerülnek.
Önkormányzatunk számára pozitív visszajelzés,
hogy egyre több kisgyermekes család választja
otthonául a kerületet, köszönhetően többek között
annak, hogy óvodáink rendkívül sokszínűek, így
meg tudnak felelni a változatos szülői elvárásoknak.
A Hívogató éppen abban segít, hogy az Önök
számára legszimpatikusabb és gyermeküknek
legmegfelelőbb intézményt választhassák.
Bízom abban, hogy a kiadvány lapozgatása közben
hasznos információkra lelnek, valamint kívánom,
hogy gyermekeik élményekben gazdag, szép
éveket tölthessenek kerületünk óvodáiban!
Budapest, 2019. január 5.

dr. Hoffmann Tamás,
Ú j buda pol gá rme ste re
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AZ ÓVODAKEZDÉSRŐL– Szakemberektől szülőknek
A kicsi gyermekek növekedésének, „emberré
válásá
nak” vannak olyan állomásai, amelyeket
nehéz szívvel élnek meg mindazok, akik felelős
séget éreznek gyermekeik iránt.
Neveléssel foglalkozó szakemberként tudom,
ilyen kiemelkedően fontos állomás a családok
életében az az időszak, amikor gyermekük óvodás lesz. Biztosan örömmel és várakozással,
ugyanakkor nem kevés izgalommal a szívükben
fontolgatják, melyik óvodát válasszák, kire bízzák
„szemük fényét”.
Szeretném, ha elhinnék, bárhogyan döntenek,
gondoskodó, szeretni tudó és akaró óvónők, dajkák fogadják kicsi gyermekeiket a kerület minden
óvodájában.
Nagyon fontos, hogy bízzanak abban, a most kezdődő óvodai évek segítőn szolgálják majd gyermekeik fejlődését. Azt is tudniuk kell ugyanakkor,
hogy a családi nevelés felülmúlhatatlan értékű, az
óvoda a családi nevelés kiegészítője lehet csupán.

Az óvodakezdés megkönnyítése érdekében ér
demes néhány kérdést átgondolni. Elsőként talán
a család reggeli szokásrendjét, mivel az óvodába
indulás körülményei jelentősen befolyásolják a
gyermekek egész napi életérzéseit. A reggeli
nyugalom, a reggelizést kísérő rövid, de kellemes
együttlét a családtagokkal teremti meg azt a
biztonságérzetet, ami a gyermek egész napi jó
közérzetének alapja.
Az óvodás életkor a játék kora. A gyermekek
fejlődését, önmaguk megismerését ez a tevé
kenységi forma segíti leginkább. Ebben a „más
tudati állapotban”, ami számukra mindennapi
örömforrás, próbálgathatják szabadon „szár
nyaikat”, belső késztetéseiket. A jó, vagyis az
elmélyült játékhoz sok minden más feltétel
mellett összefüggő játékidőre is szükség van.
Nem mindegy tehát, hogy mikor érkezik a
gyermek az óvodába, lesz-e elegendő ideje ehhez
a fejlődését leginkább szolgáló elfoglaltsághoz.

A napirend kialakítása és szokás szintre emelése
kiemelkedően fontos feladata ennek az életszakasznak. A sikerhez szülői átgondoltság és következetesség is szükséges. Ennek elérése nem
könnyű feladat.
A személyiségbe épült napirend, annak sza
bályozó ritmusa, értékekkel telített tartalma
sokféle kísértés ellen nyújt tartós védelmet. Ér
demes ezért elgondolkodni azon, hogy milyen a
család életritmusa, szokásrendje, mindez hogyan,
mennyire segíti, esetleg gátolja a mindennapi
óvodába járással gazdagodott új élethelyzetet.
Legtöbbször csak apró változtatások szükségesek
a kiegyensúlyozott mindennapi élethez. Legyenek
bátrak, ugyanakkor megfontoltak.
Az óvodába kerüléssel sok minden megváltozik a
gyermekek életében. Kapcsolataik gazdagodnak,
új feladatokkal, élethelyzetekkel találkoznak, sok
féle érzelmi hatás éri őket. Szülői magatartásuk
utánozható mintája segítséget jelent a gyermekek
számára. Fogadják érdeklődéssel, nyitott szívvel

gyermekük egyre szélesebbre nyíló világát!
Legyenek valódi társaik világot felfedező útjukon!
Kérdezzék őket élményeikről, beszélgessenek
velük, hallgassák őket kitartó türelemmel! Tud
niuk kell, hogy a most befektetett energia,
vagyis a szeretet és türelem a jövőben hozza
meg gyümölcsét. Váljék szokássá a családjukban
a mindennapi beszélgetés! Egy egész életen
át megtartó kapcsolatot építenek ki ez által
gyermekükkel.
Éljék meg örömmel a várakozás időszakát,
bízzanak önmagukban, gyermekeikben és leendő
nevelő társaikban!
Érezzék jól magukat az óvodás évek alatt, és
kérem, ne feledjék, a gyermekkorban el nem
játszott játék, később nem pótolható.

Kovács Andrásné
óvodapedagógus, szaktanácsadó
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Kedves Szülők!

Nevelési tanácsadás

Budapesten a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat végzi. Az intézmény fenntartója a Belső-Pesti
Tankerületi Központ.

A tanácsadás során többek között pszichológiai
vizsgálat, terápiás gondozás, gyermekpszicho
terápia, pedagógiai támogatás és fejlesztő
tevékenység nyújtható a gyermeknek, tanuló
nak. A pszichológusok teamjelleggel dolgoznak
együtt a gyógypedagógusokkal.

A XI. kerületben lakó vagy ide nevelési-oktatási
intézménybe járó gyermekekkel, tanulókkal
kap
csolatos, a szakszolgálatok feladatkörébe
tartozó igények kielégítése a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézményének
feladata. Ebben a tagintézményben egyesült a
volt Újbudai Nevelési Tanácsadó és a volt Újbudai
Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat.
Feladataink: a nevelési tanácsadás és logopédiai
ellátás mellett tankerületi szakértői bizottsági
feladatok, gyógytestnevelés, korai fejlesztés,
kon
duktív pedagógiai ellátás, koordinátori
felada
tok (óvoda-, iskolapszichológiai és tehet
séggondozás). Munkánkat a 15/2013. EMMI ren
deletben meghatározottak szerint látjuk el.
Eszerint a pedagógiai szakszolgálat igénybevétele ingyenes, és bizonyos, jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve a szülő döntése
alapján történik. Az ellátás az év során bármikor
megkezdhető, illetve befejezhető.

A gyermekekkel minden esetben az őket körülvevő
családtagokkal együtt foglalkozunk. A gyermeki
problémák megjelenésében gyakran a szülők eddig
meg nem oldott saját problémáik is belejátszanak.
A terápia során ekkor kettős kapcsolatba kerülünk
velük: egyrészt ők maguk is segítők, másrészt ők
maguk is segítségre szorulók.
Ismeretes, hogy sajnálatosan növekszik a fiatalok
körében a drog- és alkoholfogyasztás, illet
ve egyéb viselkedési problémák megjelenése.
A családokban gyakori a válás, különélés, újra
házasodás. Fentiek miatt kiemelten fontosnak
tartjuk a családokkal mint legfontosabb érték
közvetítőkkel való foglalkozást. Igyekszünk
segíteni abban, hogy életüket az egészségre,
harmóniára való törekvés, az alkotó életcélok
megvalósítása hathassa át.
A nagy problémák általában lassan alakulnak ki, a
negatív jeleket érdemes időben komolyan venni.

ÓvodaHívogató 2019/2020
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Tankerületi szakértői
bizottság
A tankerületi szakértői feladatellátás keretében
komplex vizsgálatokat végzünk a gyermekeknél.
Szakértői feladatunk a hatályos jogszabály
szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik
életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű
pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizs
gá
lata, a beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása, valamint
az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.
Tizen
nyolc hónapnál fiatalabb gyermek eseté
ben szakértői véleményt a jogszabályban
meghatározott szakorvosok által felállított diag
nosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is
kiállítunk.
Szakértői feladataink közé tartozik az iskola
érettségi vizsgálatok elvégzése is. Minden felelős
szülőben, pedagógusban felmerülhet a kérdés,
vajon iskolaérett-e gyermeke, óvodása? Meg tud-e
majd birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek
az iskolában várják? Ha a felmerült kérdésekre
a válasz nem egyértelmű, a szakszolgálatnál
lehetőség van arra, hogy megvizsgáljuk a gyer
meket, és tapasztalatainkat megbeszéljük a
szülővel.
A vizsgálat során először az óvoda szakembe
reinek véleménye és a szülőkkel folytatott
beszélgetés révén az eddigi fejlődésről kapunk
képet. Ezt követően a gyerekek – gyógy
pe
dagógus vezetésével – csoportos vizsgálaton
vesznek részt. Ebből kiderül, hogy társas
helyzetben mennyire tudnak a közösségi nor
mák
hoz alkalmazkodni, összpontosítani munká
jukra. Ezután a pszichológus vezette, egyéni
feladathelyzetben fejeződik be a vizsgálati sor,
mely továbbárnyalja a gyermek érzelmi és értelmi
érettségéről alkotott képet.
Az óvodába nem járó gyerekeknek kötelező részt
venni a vizsgálaton.
Az eredmények összegzésekor abban is döntünk, hogy szükség van-e további szakvizsgálatokra (pl. logopédusra, fülészre, szemészre stb.).
A vizsgálat eredményéről szakértői véleményt
készítünk.

Logopédia
Feladatainkat óvodákban és általános iskolákban
látjuk el, speciális terápiáinkat az Erőmű utcai
központi helyszínen biztosítjuk.

A logopédus munkája: a szűrő- és egyéb kiegészítő vizsgálatok, a tanácsadás és a terápia vezetése.
A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a
beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus
tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia,
diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós,
állapotmegismerési és terápiás tevékenység.
A gyerekeket szükség szerint egész évben megvizsgáljuk, előzetes időpont-egyeztetés után.
A gyermekek logopédiai vizsgálatára, ellátására
javaslatot tehet a szülő, a pedagógus vagy más
szakember (pszichológus, orvos, védőnő), jelentkezést azonban csak a szülőtől áll módunkban
elfogadni.
A logopédiai ellátás keretében igénybe vehető
terápiák:
• nyelvi késés terápiája (3–4 éves korosztály
beszédindítása, nyelvi fejlesztése),
• enyhe és súlyos artikulációzavar terápiája,
• nyílt, zárt orrhangzós beszéd terápiája,
• dadogó gyermekek terápiája,
• hangképzési zavarok javítása,
• nagymozgásfejlesztés (szenzomotoros tréning),
• rajzoló, finommozgások fejlesztése (grafomo
toros fejlesztés),
• az olvasáshoz, íráshoz szükséges részképes
ségek fejlesztése,
• nyelvlökéses nyelés terápia iskolásoknak.
A gyermekek felvétele a beszédhibától és a létszámtól függően egész tanévben folyamatos, de
kérjük, hogy a tanév elején minél hamarabb jelezzék igényüket, mert a csoportok betelte után csak
előjegyzésbe tudjuk venni a gyermeket.
Kéréseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak bizalommal kollégáinkhoz. Érdeklődésükre
gyermekükkel kapcsolatban személyre szabott
tanácsot adunk az iskolaválasztáshoz.

Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanu
ló speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása,
ha
az
iskolaorvosi
vagy
szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.
A tornatermi órák mellett a felső tagozatos
tanulók számára heti egy uszodai órát biztosítunk.
Az iskolákban a gyógytestnevelési ellátás a tanév
rendjéhez igazodik.
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Újbudai Humán
Szolgáltató Központ

Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D
06 1 688-6990
06 1 688-6987
hszk@hszk.ujbuda.hu

Intézményvezetői tájékoztató

Kedves Szülők!

Korai fejlesztés

Elérhetőségeink

A korai fejlesztés és gondozás feladata a komp
lex kora gyermekkori prevenció, tanácsadás
és fejlesztés. A korai fejlesztés és gondozás
tevé
kenységei a komplex gyógypedagógiai,
konduk
tív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a
szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek
fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai
segítségnyújtás. Megkezdésére és heti időkere
tére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

Logopédia, tagintézmény-vezető

Koordinátori feladatok
A szakszolgálat feladatai között szerepel az
óvoda- és iskolapszichológusok munkájának
koordinációja, valamint a kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozásának koordinálása.

Konduktív pedagógiai ellátás
Központi idegrendszeri sérültek számára, szakértői bizottság javaslata alapján nyújtott egyéni
vagy csoportos fejlesztés.
Amennyiben gyermeküknek pedagógiai szak
szolgálati ellátásra van szüksége, forduljanak
bizalommal tagintézményünkhöz!

Cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

1117 Budapest, Erőmű u. 4.
+36 1 209-2396
+36 30 676-7807
info.11@fpsz.net
www.11.fpsz..hu

Nevelési tanácsadás,
tankerületi szakértői bizottság
Cím:
1117 Budapest, Erőmű u. 8. I. em.
Telefon:	+36 1 688-6994
E-mail:
info.11@fpsz.net
Cím:
1118 Budapest, Rétköz u. 14.
Telefon:
+36 1 246-8616
Honlap:
www.11.fpsz..hu

Egyéb szakszolgálati feladatok
Cím:
Telefon, fax:
E-mail:
Honlap:

1117 Budapest, Erőmű u. 4.
+36 1 209-2396
info.11@fpsz.net
www.11.fpsz..hu

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Újbuda
központi részén, a Bogdánfy út 7/d szám alatt található.
Könnyen megközelíthető a 4-es villamossal, valamint a
212-es, 33-as, 86-os, 103-as, 133E autóbuszokkal.
A Központ két szakmai egységből – a Család- és
Gyermek
jólét Szolgálatból valamint a Család- és
Gyermek
jóléti Központból – áll. Munkatársaink hit
val
lása, hogy megoldásokat építeni csak együtt
lehetséges. Célunk, hogy a legjobb megoldásokhoz
vezető utat segítsünk megtalálni.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői
szociális segítőmunka keretében segítséget nyújta
nak a szociális-, mentális-, anyagi- és életvezetési
nehézségekkel küzdő egyéneknek, családoknak.
Segítik a krízishelyzetben lévőket, illetve feladatuknak
tekintik a krízishelyzethez vezető okok feltárását és
megszüntetését.
Kiemelt feladatunk a gyermek veszélyeztetettségét,
illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő
rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működ
te
tése a XI. kerületben. E jelzőrendszer tagjai elsősorban:
a védőnők, gyermek- és háziorvosok, nevelési
pedagógiai szakszolgálat, iskolák, óvodák, bölcsődék,
rendőrség, bíróság, gyámhivatal, civil szervezetek,
egyházak, alapítványok.
A munkatársak segítséget nyújtanak: nevelési
problémák, családi konfliktusok, iskolai, beillesz
kedési zavarok, tanulási problémák, deviáns maga
tartás, szenvedélybetegségek, közüzemi díjhátralékok,
lakhatási-, munkavállalási nehézségek, ellátásokhoz,
egyéb szolgáltatások elérésében.
A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai a
hatósági intézkedéssel érintett családok esetében
nyújtanak segítséget, látnak el feladatokat.
Az általános feladatainkon túl különböző szakemberek
bevonásával, szolgáltatások igénybevételével tá
mo
gatjuk a hozzánk fordulókat, a segítő munka
folyamatát:
• jogi tanácsadás
• pszichológiai tanácsadás
• családterápia, családkonzultáció
• válásterápia
• fejlesztőpedagógusi segítségnyújtás
• mediáció, konfliktuskezelés
• kapcsolattartási ügyelet
• utcai és lakótelepi szociális munka
• kórházi szociális munka
• pszichiáteri tanácsadás
• kineziológusi segítségnyújtás

•
•
•
•
•
•

adósságkezelési tanácsadás
álláskeresési tanácsadás
szabadidős programok szervezése
klubfoglalkozások
adományok fogadása, közvetítése
„Esély” programok

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 2018.09.01től óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást
biztosít a kerület óvodái és iskolái számára, melynek
célja az elsődleges prevenció megerősítése. Az óvodai
és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzése
érdekében
a szociális segítő munka eszközeivel támogatást
nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek,
a gyermek családjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos
és közösségi szociális munkát végez. Ennek keretében
segíti:
• a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe
és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint
tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szük
séges kompetenciái fejlesztésében,
• a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez,
későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehető
ségei kibontakozásában,
• a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek tel
jesítését akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
• a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai
életét érintő kérdésekben, valamint nevelési
problémák esetén a gyermeket és a családot a
közöttük lévő konfliktus feloldásában,
• prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek
veszélyeztetettségének
kiszűrését
és
a
jelzőrendszer működését.
Központunk szolgáltatásait önkéntesen és térítésmen
tesen vehetik igénybe az Újbudai Humán Szolgáltató
Központhoz fordulók.
A fenti feladatokon és szolgáltatásokon túl fontos
koordinációs feladatokat látunk el a különböző
állami és civil szervezetek (alapítványok, egyházak,
egyesületek) között.
Nyitvatartási időn túl, gyermeket érintő krízishelyzet
esetén gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti
szolgálatot működtetünk, melynek célja azonnali
segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása a
06-30-459-50-90–es telefonszámon.
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Budapest Főváros
XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal

Óvodai nevelés a jogszabályok tükrében

Cím:
1113 Budapest,
	Zsombolyai u. 4. IV. em.
Telefon:
06 1 372-3470

Humánszolgálati Igazgatóság

Tisztelt Szülők!
Az óvodai nevelést a 2019/2020-as nevelési évre
vonatkozóan alapvetően az alábbi három jogszabály határozza meg:
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai
nevelés országos alapprogramjáról
Az említett törvények alábbi paragrafusai írják
elő azt, hogy a gyermeknek mely életkortól kell
kötelezően igénybe vennie az óvodai ellátást,
illetve hogy ez alól a szülő meddig és milyen
módon kérhet felmentést.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint:
Az óvodáskorú gyermekek még mindig gyak
rabban betegek, mint az iskolások, bár így is
sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, mint a böl
csődé
sek, akiknél ha minden tünetet komolyan
vennénk, akár ne is járnának közösségbe. Ennek
oka, hogy még 4–5 éves korban is a vírusbetegségek leküzdéséhez fontos ellenanyagokból ezek
a gyerekek még mindig csak fele annyival rendelkeznek, mint a nagyobbak.
Napjainkban a munkahelyi elvárások nem kedvez
nek a gyermeket nevelő édesanyáknak, hiszen
állandó
an félteniük kell munkahelyüket, amen�nyiben gyakran és hosszabban maradnak otthon
beteg gyermekükkel. A gyermekorvosnak mégis
azt kell ajánlania, hogy leláztalanodás után ne
vigyék rögtön vissza a közösségbe a gyermeket,
mert éppen az említett aránylagos védtelenségük
miatt nagyon hamar újabb betegség áldozatai
lehet
nek, amely most már szövődményekkel is
járhat. Szerencsés az a család, ahol nagyszülő tud
vigyázni még a leláztalanodás után pár napig a
gyermekre. Mi annyiban segíthetünk, hogy a „-tól
-ig” igazolással még pár napot adhatunk a gyógyuló gyermeknek anélkül, hogy óvodába indulás
előtt újra vissza kelljen jönnie a beteg gyermekek
közé.

Sok szülő nehezen hiszi el, hogy maga az óvoda
is sokat tesz a gyermek ellenálló képességének
növelésé
ért, pl. amikor bőven hagyja levegőn
ugrálni a gyermekeket olyan türelemmel, amen�nyi időt mi, szülők nem bírnánk ki a szabadban
a gyermekünk
kel. Nem ekkor fáznak meg, mert
a „megfázás” rendszerint vírusbetegség, amely
bent a szobában sokkal gyorsabban terjed, mint az
óvoda kertjében. Mondják, hogy a téli megfázások
száma akkor dől el, amikor a szülők megijedve az
első hűvösebb napoktól már nem viszik annyit levegőre a kisgyermeküket, mint korábban.
Sokat tudna tenni a szülői „szolidaritás” is, ha
az este hányós, hőemelkedéses gyermekünkkel
szemben nem táplálnánk hiú reményeket, és nem
vinnénk e figyelmeztető tünetek ellenére is másnap az óvodába. A gyermekek a betegségük elején fertőzik legjobban társaikat, az ilyen kezdeti
tünetekben szenvedő gyermek a leginkább.
Mindezen problémák ellenére az óvodáskor mégis
az egyik legboldogabb, leggondtalanabb időszak
szülőnek, gyermeknek egyaránt. Segítsük egymást,
hogy még inkább az lehessen!

dr. Stéger István
gyer m ekor vos

	
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
8. § (2) bekezdése kimondja, hogy:
	
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző – az egyházi és magán fenntartású
intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét
betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.”

A köznevelési törvény rendelkezik az óvodai felvétel módjáról, a kötelező óvodai felvételek eseteiről:
	
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján
történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben
foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.”
/2011. évi CXC. törvény 49. § (1)/
	„A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda
fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda
fenntartója bizottságot szervez, amely javas
latot tesz a felvételre.”
/2011. évi CXC. törvény 49. § (2)/
	„A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda
felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda)”
/2011. évi CXC. törvény 49. § (3)/
	
„Az óvodába felvett gyermekek csoportba való
beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.”
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (11)/
Az óvodai jelentkezés a 2019/2020-as nevelési
évre 2019. május 6-ától 10-éig tart. A szülők férőhely iránti igényüket – a valamennyi XI. kerületi önkormányzati óvodában egységes – jelentkezési lapon jelezhetik. A jelentkezési lapok az óvodákban
hozzáférhetők, illetve az önkormányzat honlapjáról
letölthetők. A jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az óvodákban kifüggesztett hirdetmény tartalmazza, mely szintén megtalálható
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az önkormányzat honlapján is. Az óvodai felvétel
gyakorlati lebonyolítása a XI. kerületben évek óta
szigorú, korrekt, a jogszabályi előírásokat betartó
és betartató eljárásrend alapján történik.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet egyértelműen
megnevezi a tankötelezettség megkezdésének
feltételeit.
A rendelet 21. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy:

A XI. KERÜLETI ÓVODÁK CÍMJEGYZÉKE

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésben érintettek számára (gyermekek, szülők, pedagógusok)
jogokat és kötelezettségeket állapít meg. A szülők
jogai között szerepel – többek között – a szabad
intézményválasztás joga.

	
„A tankötelezettség megkezdésének feltétele
a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlett
ségének megléte, annak igazolása. A gyermek
iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
jellem
zőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet
határozza meg.”

ALBERTFALVA

gazdagrét

ALBERTFALVAI ÓVODA

Gazdagréti Óvoda
Kindergatren in Gazdagrét

	„A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek,
érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világ
nézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatar
tozására tekintettel szabadon választhat óvodát…”
/2011. évi CXC. törvény 72. § (2)/
A törvény értelmében a szülő – jogaival élve –
megválaszthatja
az
igényeinek
megfelelő
intéz
ményt, azonban gyermekének felvétele
a kiválasztott óvodába csak akkor lehetséges,
ha az intézmény a számára törvény által előírt
kötelezettségeit teljesítette, és azon túl még
rendelkezik szabad óvodai férőhellyel.
A köznevelési törvény, illetve a végrehajtási
rendelet meghatározza a tankötelezettséggel
kapcsolatos tudnivalókat, valamint nevesíti a
tankötelezettség megállapításában kompetenci
ával rendelkezőket.
	„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az
azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek,
akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja,
további egy nevelési évig az óvodában részesül
ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási
napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri,
a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő
kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt
megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”
/2011. évi CXC. törvény 45. § (2)/
	„A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b)	ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c)	
az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő
kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat
alapján a szakértői bizottság dönt.”
/2011. évi CXC. törvény 45. § (4)/

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. §-a a továbbiakban részletesen kifejti azt is, hogy a gyermek
fejlettségével kapcsolatosan mely esetekben, ki,
milyen kompetenciával rendelkezik.
Az óvodai nevelést meghatározó törvények azt
kívánják elősegíteni, hogy minden gyermek a
személyiségfejlődésének abban a szakaszában
kezdhesse meg iskolai tanulmányait, amelyben
arra már testileg, lelkileg és a szocializáció
szempontjából alkalmassá vált. Mindezek elérését
segíti az óvodáinkban folyó magas színvonalú
szakmai munka, gyermekközpontú, differenciált
nevelés, egyéni bánásmód. Az intézmények az
Óvodai nevelés országos alapprogramjáról kiadott
363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet előírásai
alapján készített pedagógiai programok szerint
végzik a gyermekek életkori sajátosságaihoz
igazodó, társadalmi elvárásokat figyelembe vevő
pedagógiai munkájukat.

Győrffyné Molnár Ilona
hum ánszolgálat i igazgató

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK

Székhely: 1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.
Telefon:
+36 1 208-4520
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Honlap:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Khoórné Rápolthy Beáta
Függetlenített óvodavezető-helyettes:
Molnár Mariann
Vezetőhelyettes: Szabó Mónika Katalin
Telephely: Bükköny Óvoda telephely
			
1116 Budapest, Bükköny u. 9.
Telefon:
+36 1 208-1693
Fax:
+36 1 208-2299
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Honlap:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Hajtmanszki Zoltánné
Telephely: Érem utcai telephely
			
1116 Budapest, Érem u. 2–4.
Telefon:
+36 1 208-7977, 06 30 297-8320
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Honlap:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Pásztor Ágnes
Telephely: Derzsi utcai telephely
			
1116 Budapest, Derzsi u. 54.
Telefon:
+36 1 204-7004
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Honlap:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Szottáné Walter Ágnes

Sárosi Mariann
köznevelési ügyintéző

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság

Gyurcsó Gyuláné
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Telephely: Pajkos Óvoda telephely
			
1119 Budapest, Pajkos u. 35.
Telefon:
+36 1 208-4626
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Honlap:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Pataki Beáta Krisztina

Székhely: 1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.
E-mail:
info@gazdagretiovi.ujbuda.hu
Honlap:
gazdagretiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 246-6354
Intézményvezető: Jánosné Szedlacsek Éva
Függetlenített intézményvezető-helyettes:
Steixnerné Strausz Ildikó
Telephely: Aranykapu Óvoda telephely
			
1118 Budapest, Törökugrató u. 13.
Telefon:
+36 1 246-5350
Óvodavezető-helyettes: Rákócziné Adamecz
Bernadett
Telephely: Szivárvány Óvoda telephely
			
1118 Budapest, Gazdagréti tér 2/A
Telefon:
+36 1 246-6013
Óvodavezető-helyettes: Herczeginé Nagy Zsuzsanna

KELENFÖLD

DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 			
Székhely: 1119 Budapest, Lecke u. 15–19.
E-mail:
info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
			
delkelenfoldiovoda@gmail.com
Honlap:
delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 204-1467
Intézményvezető: Halászné Bogdány Zsuzsanna
Függetlenített intézményvezető-helyettes:
Czire Gabriella
Óvodavezető-helyettes: Csepeliné Szathmáry Ida
Telephely: Újbudai Lurkó Óvoda telephely
			
1119 Budapest, Bornemissza u. 21.
E-mail:
info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 205-8535
Óvodavezető-helyettes: Vranekné Erdélyi Erika

Ú P I irodavezető

Telephely: Újbudai Cseperedő Óvoda telephely
			
1119 Budapest, Albert u. 28–30.
E-mail:
info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 204-9498
Óvodavezető-helyettes: Varga Katalin
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ÉSZAK–KELENFÖLDI ÓVODA
Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 46–48.
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Telefon/fax: +36 1 204-6899
Intézményvezető: Tóth Ildikó
Függetlenített óvodavezető-helyettes:
Egri Gyöngyi
Óvodavezető-helyettes: Ághné Czap Edit
Telephely: Keveháza Utcai Óvoda telephely
			
1119 Budapest, Keveháza u. 4.
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Telefon/fax: +36 1 204-0851
Óvodavezető-helyettes: Vighné Dán Irén Ildikó

ÓvodaHívogató 2019/2020

Telephely: Újbudai Napsugár Óvoda telephely
			
1112 Budapest, Menyecske u. 2.
E-mail:
info@kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu
Honlap:
kelenvolgyormezeiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 310-0132
Fax:
+36 1 248-1807
Óvodavezető-helyettes: Balázsné Vincze Erika
Telephely: Kelenvölgyi Óvoda telephely
			
1116 Budapest, Kecskeméti József u. 11–15.
E-mail:
info@kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu
Honlap:
kelenvolgyormezeiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 424-8072
Fax:
+36 1 424-8073
Óvodavezető-helyettes: Bernáth Ágnes

Telephely: Újbudai Napraforgó Óvoda telephely
			
1119 Budapest, Bikszádi u. 57–59.
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Telefon/fax: +36 1 205-7443
Óvodavezető-helyettes: Ficzere Hernics Éva
Telephely: Újbudai Palánták Óvoda telephely
			
1119 Budapest, Mérnök u. 42.
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.hu
Honlap:
eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Telefon/fax: +36 1 203-2238
Óvodavezető-helyettes: Fejes Imréné
KELENVÖLGY

KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY-ŐRMEZŐ
Székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 22–24.
Telefon:
+36 1 310-3415
E-mail:
info@kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu
Honlap:
kelenvolgyormezeiovi.ujbuda.hu
Mb. vezető: Karkus Mihályné
Mb. vezető-helyettes: Juhász Tünde
Telephely: Neszmélyi Úti Óvoda telephely
			
1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
E-mail:
info@kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu
Honlap:
kelenvolgyormezeiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 310-4882
Óvodavezető-helyettes: Horváth Viktória

Telephely: Alsóhegy Utcai Óvoda telephely
			
1118 Budapest, Alsóhegy u. 13–15.
E-mail:
info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 385-2557
Óvodavezető-helyettes: Rozsnyai Lászlóné
Telephely: Újbudai Karolina Óvoda telephely
			
1113 Budapest, Karolina út 64–72.
E-mail:
info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 4667-358
Óvodavezető-helyettes:
Dr. Lenczné Szántó Gabriella
SASAD

LÁGYMÁNYOS-SZENTIMREVÁROS

LÁGYMÁNYOSI ÓVODA
Székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/B
Telefon:
+36 1 365-1249
E-mail:
info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Karkus Mihályné
Függetlenített óvodavezető-helyettes:
Juhász Tünde Enikő
Óvodavezető-helyettes: dr. Marczallné Bartha
Andrea
Telephely: Újbudai Csicsergő Óvoda telephely
			
1117 Budapest, Siroki u. 6.
Telefon:
+36 1 209-5825
E-mail:
info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Primné Vágvölgyi Éva
Telephely: Újbudai Nyitnikék Óvoda telephely
			
1114 Budapest, Kanizsai u. 17–25.
Telefon:
+36 1 209-9187
E-mail:
info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Balogh Éva

SZENTIMREVÁROSI ÓVODA
Székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 20–22.
E-mail:
info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Telefon:
Badacsonyi utcai épület:
			
+36 1 381-0670;
			
Diószegi utcai épület:
			
+36 1 361-2930
Intézményvezető: Balla Krisztina
Független óvodavezető-helyettes:
Kissné Répási Anikó
Óvodavezető-helyettes: Krämer Csilla
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SASADI ÓVODA
Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4/B
E-mail:
info@sasadiovi.ujbuda.hu
Honlap:
sasadiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 319 2549, +36 1 309-5428
Intézményvezető: Pócsné Hermanics Mária
Függetlenített vezető helyettes: Kadosáné Klimó
Magdolna
Óvodavezető-helyettes: Pungor Anita
Telephely: Tesz-Vesz Óvoda telephely
			
1118 Budapest, Zólyomi u. 20–22.
E-mail:
info@sasadiovi.ujbuda.hu
Honlap:
sasadiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+ 36 1 319-3445
Óvodavezető-helyettes: Hornyák Ildikó,
Telephely: Törcsvár Utcai Óvoda telephely
			
1112 Budapest, Törcsvár u. 19–21.
E-mail:
info@sasadiovi.ujbuda.hu
Honlap:
sasadiovi.ujbuda.hu
Telefon:
+36 1 319-3403
Óvodavezető-helyettes: Simonné Tóth Zsuzsanna

NEM ÖNKORMÁNYZATI
FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK
ALBERTFALVI DON BOSCO
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA
			
1116 Budapest, Albertfalva u. 9–13. (iskola)
			
1116 Budapest, Bükköny u. 9/A (óvoda)
Telefon:
+36 1 371-1980,
E-mail:
donbosco.ovi@freemail.hu
Honlap:
www.donboscoiskola.hu
Intézményvezető: Sédyné Esztergár Klára
Telephelyvezető: Sikora Anita

CARL ROGERS SZEMÉLYKÖZPONTÚ
ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
			
1113 Budapest, Aga u. 10.
Telefon:
+36 1 209-3608
E-mail:
rogersinfo@rogersiskola.hu
Honlap:
www.rogersovoda.hu
Intézményvezető: Lipták Erika

EGÉRKIRÁLY MŰVÉSZETI ÓVODA
			
1116 Budapest, Albertfalva u. 7.
Telefon:
+36 1 204-3083
E-mail:
info@egerkiraly.hu
Honlap:
www.egerkiraly.hu
Intézményvezető: Kapocsi Antónia

FEHÉR KAVICS KELENFÖLDI
REFORMÁTUS ÓVODA
			
1119 Budapest, Albert u. 1.
Telefon:
+36 1 371-1314
Fax:
+36 1 371-1315
E-mail:
refovoda@feherkavics.hu
Honlap:
www.feherkavics.hu
Intézményvezető: Takácsné Takaró Mónika

FICÁNKOLÓ DELFINEK ÓVODA
			
1112 Budapest, Kánai út 2.
E-mail:
info@frisky.hu
Honlap:
www.frisky.hu
Telefon:
+36 70 372-2223
Intézményvezető: Kohut Alexandra
					
Tóth Annamária

Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda
			
Telefon:
E-mail:
Honlap:

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
+36-20/935-1537
tanodak@gmail.com
suliovi.hu
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MÉG TÖBB MESÉT
ALAPÍTVÁNY ÓVODÁJA
			
1113 Budapest, Diószegi út 51.
Telefon:
+36 1 466-8615; +36 30 332-3970
Honlap:
www.ovoda.bme.hu
Intézményvezető: Kerek Anna

SASHEGY CSALÁDI ÓVODA
			
1118 Budapest, Előpatak u. 5.
Telefon:
+36 1 319-1149, +36 20 851-2663
E-mail:
mihalyi.aniko@sashegyovoda.hu
Honlap:
www.sashegyovoda.hu
Intézményvezető: Mihályiné Sági Annamária

SZE
NT II. JÁNOS PÁL ÓVODA

(Régi nevén: Szent Benedek Óvoda)
			
1116 Budapest, Mezőkövesd u. 10.
Telefon:
+36 30 815-2676
E-mail:
ovodavezeto@janospal.hu
Honlap:
www.janospal.hu
Intézményvezető:	Zsin Orsolya

SZENT GELLÉRT ÓVODA
			
1113 Budapest, Ibrahim u. 20.
Tel./fax:
+36 1 385-3295
Telephely: 1113 Budapest, Aga u. 10.
Telefon:
+36 1 209-2500
E-mail:
szentgellert@tvn.hu
Honlap:
www.szentgellertovoda.hu
Intézményvezető: Feltserné Hegedűs Klára

TALENTO-HÁZ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA,

ÓvodaHívogató 2019/2020

TÖRPEGOMBA MŰVÉSZETI ÓVODA
			
1113 Budapest, Badacsonyi u. 24.
Telefon:
+36 1 950-9981, +36 20 973-0513
E-mail:
info@torpegomba.hu,
			
kapocsi.antonia@gmail.com
Honlap:
www.torpegomba.hu
Intézményvezető: Kapocsi Antónia

ÚJ BUDAI ALMA MATER ÁLTALÁNOS
ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA ÉS ÓVODA
			
1112 Budapest, Muskétás u. 1.
Telefon:
+36 1 309-7353
E-mail:
info@ujalma.hu
Honlap:
www.ujalma.hu
Intézményvezető: Parditka Orsolya

ÓvodaHívogató 2019/2020

2019/2020-as nevelési évet érintő óvodai
jelentkezések időpontja
2018. május 7-étől 11-éig az óvodák teljes nyitvatartási idejében (600–1800)

Óvoda neve:

Az óvodai jelentkezések időpontjai
és helyszínei:

Albertfalvai

Május 8., 9., 10.:

Óvoda

Május 6.:	Bükköny telephely (az Érem és Derzsi épületekbe

			
Telefon:
Tel./fax:

1119 Budapest, Fogócska utca 4.
+36 1 208-5814
+36 1 464-3321

Óvoda:
1116 Budapest, Rátz László u. 73–75.
Tel./fax:
+36 1 464-3434
E-mail:
info@montaghsuli.ujbuda.hu
Honlap:
www.montagh-bp.sulinet.hu
Intézményvezető: Györeiné Boross Csilla
Intézményvezető-helyettes: Molnárné Gera Krisztina

Dél-Kelenföldi
Óvoda

Pajkos telephely

Május 6–8.:	Székhely (Lecke utcai épület)
Május 9–10.:	Lurkó telephely
Május 9–10.:	Cseperedő telephely

Észak-Kelenföldi
Óvoda

Május 6–10.:	
Minden épületben
(székhely és telephelyeken)
párhuzamosan, egy időben történik.

Gazdagréti
Óvoda

Május 7., 9.:	Székhely (Csíkihegyek utcai épület)
Május 6., 8., 10.:	Szivárvány Óvoda telephely (Gazdagréti tér)
Május 7., 9.:	Aranykapu Óvoda telephely (Székhelyen)
Május 6., 8., 10.:

KelenvölgyŐrmezei Óvoda

Aranykapu Óvoda telephely (Szivárvány Óvodában)

Május 8–10.:	Székhely (Neszmélyi úti épület)
Május 7.:	Napsugár Óvoda telephely
Május 6.:	Kelenvölgyi Óvoda telephely

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
			
1119 Budapest, Rátz László u. 4.
Telefon:
+36 1 204-0847
E-mail:
talentohaz@gmail.com
Honlap:
www.talentohaz.hu
Intézményvezető: Willi Anikó

Székhely (Ezüstfenyő téri épület)
történő jelentkezés is itt történik.)

Május 7.:

Újbudai Montágh Imre
Általános Iskola, Óvoda,

Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző
Iskola, Készségfejlesztő Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

ÓVODai jelentkezések időpontja

Lágymányosi
Óvoda

Sasadi Óvoda

Május 6., 10.:	Székhely (Bogdánfy utcai épület)
Május 9.:

Újbudai Csicsergő telephely

Május 7., 8.:

Újbudai Nyitnikék telephely

Május 6., 7., 10.:	Székhely (Dayka G. utcai épület)
Május 8.:	Törcsvár telephely
Május 9.:	Tesz-Vesz telephely

Szentimrevárosi
Óvoda

Május 6., 9., 10.:

Székhely (Badacsonyi utcai nagy épület)

Május 7.:	Alsóhegy Utcai Óvoda telephely
Május 8.:

Karolina Óvoda telephely
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

ALBERTFALVAI ÓVODA
Székhely:
1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.
Telefon/fax: +36 1 208-4520
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Weboldal:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Khoórné Rápolthy Beáta
Függetlenített vezető helyettes: Molnár Mariann
Telephelyek

Bükköny Óvoda telephely
1116 Budapest, Bükköny u. 9.
Telefon:
+36 1 208-1693
Fax:
+36 1 208-2299
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Weboldal:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Hajtmanszki Zoltánné

Érem utcai telephely
1116 Budapest, Érem u. 2–4.
Telefon:
+36 30 297-8320
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Weboldal:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Pásztor Ágnes

Derzsi utcai telephely
1116 Budapest, Derzsi u. 54.
Telefon:
+36 30 976-7336
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Weboldal:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Szottáné Walter Ágnes

Az óvoda vezetőjeként jó szívvel ajánlom óvodánkat azon családoknak, amelyek nem igényelnek
különleges, divatos programokat és szolgáltatásokat a gyermekek részére nevelés ürügyén, hanem
egy olyan, gyermeki érdeklődésre épülő óvodai
életet akarnak, ami természetes módon nyújtja a
testi, lelki, szellemi növekedés lehetőségét. Nem
ígérünk látványos, rövidtávon mutatkozó eredményeket! Nevelőmunkánk – hitünk és szándékunk
szerint – a jövőt szolgálja, a gyermekek későbbi
életének boldogságát célozza.
Az Albertfalvai Óvoda az Újbudai Ezüstfenyő
Óvoda, a Bükköny Óvoda (telephelyei: Derzsi u. 54.
és Érem u. 2–4.), valamint az Újbudai Pajkos Óvoda
egyesüléséből született. Nevelőközösségünk arra
a megegyezésre jutott, hogy az óvodák „régi”,
bevált gyakorlatukat, egyéni arculatukat, sajátos
ságaikat megtartják, és ezekből alkotnak egy
közös programot.
Céljaink egységesek, a helyi körülményekhez,
lehetőségekhez és igényekhez igazodnak.
Minden
napi nevelőmunkánkban ez folyamatos
és következetes, tehát a tudatos és hatékony
nevelőmunkát jelenti.
A gyermekekbe vetett hitünk áthatja nevelési
gyakorlatunkat. Minden kisgyermekben megtaláljuk a jót, az értékeset. Hisszük, hogy a gondtalan
óvodáskor befejeztével gondos nevelőmunkánk
hatására, támogató segítségünkkel gyermekeink
elérik az iskolai élet megkezdéséhez, a tanuláshoz
szükséges fejlettségi szintet, és elsajátítják azokat
a képességeket, készségeket, amelyek segítenek
eligazodni a világban; amelyek által majd boldog,
kötelességtudó, megfontolt felnőttekké válnak.
A testi-lelki egészségük szempontjából hátrányos
helyzetben lévő gyermekeknek olyan módon
kívánunk a segítségükre lenni, hogy őket egész
séges társaikkal azonos módon és elvek szerint
neveljük, ugyanakkor a speciális ellátást is
biztosítjuk számukra.
Munkánkkal, óvodai életünkkel kapcsolatos észre
vételeiket, javaslataikat és kéréseiket tudas
sák velünk. Legyen a párbeszéd a gyermekek
érdekében rendszeres és őszinte közöttünk.

Pajkos Óvoda telephely
1119 Budapest, Pajkos u. 35.
Telefon:
+36 1 208-4626
E-mail:
info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Weboldal:
albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Pataki Beáta Krisztina

Sajátos célkitűzésként arra kérem Önöket, hogy
legyenek nevelőmunkánk alkotó résztvevői.
Hívó szavunkra kapcsolódjanak be a közös
programokba, legyenek részesei gyermekeik
óvodai életének a mindennapokban, a hagyo
mányokban és az ünnepeken.

Albertfalva

Legyenek segítő partnereink abban, hogy az
ebben az életkorban a gyermeknek az életet
jelentő szabad játék betölthesse szerepét. Ve
gyék komolyan azt, segítsék gyermeküket e
tevékenységében otthon és itt, az óvodában.
Amennyiben egyetértenek azon meggyőző
désünkkel, hogy a legnagyobb nevelőerő a
példamutatás és a szeretet, akkor kérjük, hogy
mindenkor, és mindenhol ennek megfelelően
cselekedjenek, éljenek.

Khoórné Rápolthy Beáta,

Óvodai életünket a gyermeki érdeklődésre építjük, ami természetes módon nyújtja testi, lelki,
szellemi növekedésüket.
Mindezt folyamatos és következetes nevelő
munkával, hatékony módszerekkel, gyermekekbe
vetett hittel, példamutatással, szeretettel, az
értékek átadásával, a családok bevonásával és
a gyermekek számára az életet jelentő játékkal
valósítjuk meg. Valljuk, hogy a kisgyermekkor leg
fontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék,
így ez a nevelés leghatékonyabb eszköze is.

a z A l be rt fa l va i Óvoda veze tőj e

Csoportjaink, tornatermünk, óvodánk udvara jól
felszerelt: nevelési értékekben gazdag, önfeledt
játékra, mozgásra ösztönzi gyermekeinket.

Székhely
Óvodánk a XI. kerület kertvárosában, egy kis
patak mellett helyezkedik el, jó levegőjű, csön
des környéken. Az óvoda nyolccsoportos, ahol
két csoportban légúti betegségben szenvedő
gyermekek gyógyító nevelését is ellátjuk. Óvo
dánk minden gyermek számára fejlődést és
boldog gyermekéveket kínál.
A mindennapi életünkben a tevékenységorientált
gondolkodás és gyakorlat mellett a művészeti
tartalmakat és formákat kívánjuk előnyben ré
szesíteni céljaink megvalósítása érdekében.
Arra törekszünk, hogy életünk minél nagyobb
részében legyen jelen tartalomként és közvetítő
eszközként a művészet. Valljuk, hogy a művészet
szeretete – akár zenében, akár versben, akár képekben találja meg valaki – igényességre nevel.

Stabil, felkészült, a nevelés iránt elkötelezett
nevelőtestületünk folyamatos, rendszeres ön- és
továbbképzéssel biztosítja a megfelelő szakmai
hozzáértést.
Nevelésünkben kiemelt jelentőségű a gyermekek
családja. Óvodánk életébe tapintatosan, mér
téktartóan, ugyanakkor a gyermeki érdekeket
következetesen képviselve vonjuk be a családokat,
hisz ezt tekintjük annak a mintát adó szocializációs
közegnek, amit nem megváltoztatni, hanem
elsősorban megérteni akarunk.
A gyermekek óvodában eltöltött idejét úgy tervezzük és szervezzük, hogy mindvégig érezzék a
számukra legfontosabbat: az érzelmi biztonságot.

Albertfalva
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Pajkos óvoda (telephely)
Figyelemmel kísérjük a gyermekek biológiai érését,
nem sürgetjük őket a tevékenységek végzése során.
A nap minden percében nevelünk, minden szavunkkal, viselkedésünkkel igyekszünk példát mutatni a
gyermeknek.
Pedagógiai munkánk biztosítéka, a gyermekek
alapvető tevékenysége a játék, a játékos tevékenységen alapuló képességfejlesztés.
Célunk: a vidám, pajkos, boldog, egészséges gyermekkor biztosítása, óvodásaink személyiségének
sokoldalú fejlesztése.

Bükköny óvoda, Derzsi,
Érem utcai telephelyek

erősen gondolkodik.” (Vekerdy Tamás). Az élő,
emberi beszédet, éneket tartjuk a kisgyermekkor
elsődleges nyelvének.

Óvodánk Albertfalván található. A hétcsoportos
Bükköny, a kétcsoportos Derzsi és a három
csoportos Érem utcai épületben a környező
lakótelepi, illetve kertes házas környezetből
fogadjuk a gyermekeket.
Minden csoportszobánknak más-más arculata
van. A berendezés és a játékeszközök zömmel
természetes anyagból készültek. A Bükköny és
az Érem utcában a jól felszerelt tornatermünk
lehetővé teszi, hogy a mozgásfejlesztésre igazán
nagy hangsúlyt fektessünk, és ide délelőtt
és délután is bejuthassanak a gyermekek.
Az óvodaudvar mindhárom épületünkben meg
felelő méretű, javarészt füves terület, amely
szintén alkalmas a gyermekek mozgásigényének
kielégítésére. A betonozott területen kerékpároz
hatnak, rollerezhetnek óvodásaink.
A játék – mint személyiségfejlesztő örömforrás –
nevelési céljaink elérésének legfőbb, leg
ha
té
konyabb eszköze. Óvodai életünket úgy
szervezzük, hogy gyermekeink sokat és sza
badon játsszanak, minden nap hallgassanak
mesét, verset, zenét, rendszeresen mozogjanak,
lehetőségük nyíljon az alkotómunkára, tevé
kenyen ismerjék meg környezetüket. A min
den
napi meséléssel, verseléssel, a ritmikus
mozdulatokkal kísért mondókázással előkészítjük
a hagyományos szótagoló olvasást, amely
kizárólag a magyar nyelv sajátossága.
Ezért szánunk kiemelt szerepet nevelési prog
ramunkban az anyanyelvi nevelésnek és a
mozgásfejlesztésnek. Ezek nevelőmunkánkban
szorosan összekapcsolódnak, mert „Aki jól
mozog, tisztán beszél. És aki tisztán beszél, az

Feladatunknak tekintjük a kulturális értékek
átadását, maradandó, igényes irodalmi és zenei
anyagból válogatunk. Hiszünk abban, hogy a
népmesén keresztül válik igazán értelmezhetővé
a kisgyermek számára, hogy az embernek dolga,
feladata van a világban, meg kell küzdenie a
rosszal, törekednie kell a jóra.
Az egészséget alapvető értéknek tekintjük,
gyermekeinket megismertetjük az egészséges
életmód szokásaival. A gondozási teendők
tapintatos, a gyermekek egyéni fejlődéséhez
igazodó ellátásában nagy segítségünkre vannak
szakképzett dajkáink.
Közösségünk olyan pedagógusokból áll, akik
kötelességüknek érzik szakmai tudásuk állandó
fejlesztését, ismereteik bővítését.
Tapasztalataink megerősítenek bennünket abban,
hogy programunk segítségével gyermekeink
az óvodáskor végére elérik az iskolai élet meg
kezdéséhez, a tanuláshoz szükséges fejlettségi
szintet. A sokoldalú mozgásfejlesztés hatására
harmonikusabban, összerendezettebben mozog
nak; az anyanyelvi játékokkal, mesével, verssel,
dramatizálással, bábozással elérjük, hogy szó
kincsük gyarapodik, beszédkedvük, önbizalmuk nő.
Munkánk
eredményességét
az
bizonyítja,
hogy óvodásaink örömmel járnak óvodába,
gyarapodnak tudásban, ügyességben; játékuk
ötletes, fantáziadús; megtalálják helyüket a
közösségben, s mindezt a szülők visszajelzései is
megerősítik.
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„Pajkos a gyermek, amióta világ a világ”, ezért
ezt a belső késztetést használjuk ki fejlesztésük
érdekében úgy, hogy olyan irányba tereljük a
pajkos gyermeket, hogy a fejlesztési elképzelésünk
találkozzon érdeklődési körével, egyéniségével,
fejlettségi szintjével.
Pedagógiai munkánkat sok humorral, játékkal, játékos tevékenységekkel, egyéni képességfejlesztéssel, kreativitás és problémamegoldó gondolkodás
fejlesztésével valósítjuk meg. Ehhez a családok
partneri együttműködésére számítunk.
Örömmel fogadjuk óvodánkba azokat a családokat,
amelyek azonosulni tudnak nevelési elveinkkel és
bizalommal, őszintén fordulnak hozzánk gyerme
keik nevelése érdekében.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
Székhely
Valljuk, hogy a felnőtteknek is, de még inkább a
gyermekeknek igényük és szükségük van arra,
hogy a dolgos hétköznapokat ünnepnapok váltsák fel. Óvodai életünket, hogy azt a gyermeki
világhoz igazítsuk, sajátos időegységekre, ünneptől ünnepig tartó egységekre „szabdaljuk”.
Életünket egyik ünneptől a másikig éljük, óvónőként ennek megfelelően tervezzük és szervezzük tevékenységeink sorát. Ünnepeink fényét és
tartalmát azok szertartásai, a várakozás és készülődés érzelem és tevékenység gazdagsága,
együttléteink öröme adja.
Minden ünnep valamilyen más érzés, élmény és
tevékenységi sor megélését biztosítja gyermekeink számára. Ezek az alkalmak nem mindig a
hivatalos naptár piros betűs ünnepei.

Néhány sajátos ünnep a nevelési évünkből:
Csemeteavatás, Művészetek napja, Szüreti mu
lat
ság, Zene Világnapja, advent, „Ezüstfenyőnap”, Mesehónap, Inas játékok, Tarisznyázás stb.
Bükköny, Érem, Derzsi telephelyek
A minden óvoda életében jelenlévő ünnepeken kívül a következő, tartalmukban és külsőségeikben
visszatérő programokat szervezünk:
• mesedélután (a Magyar Kultúra Napján)
• kézműves foglalkozás (advent idején, húsvét
előtt)
• az óvónők mesedramatizálása, bábozása (évente kétszer)
• gyermeknapi mulatság
Említésre méltók az óvoda folyosóján megtekint
hető, különböző témájú, technikájú kiállításaink is.
Pajkos telephely
Ünnepeinket, rendezvényeinket közösen szer
vez
zük a szülőkkel. Számítunk a szülők együtt
működésére. Az ünnep érzelemgazdag tartalma
mellett a szülő, gyermek, pedagógus közös
játékára, a közösen átélt élményekre fektetjük
a hangsúlyt. A hagyományos ünnepeken kívül
játékos hangulatú, egyedi rendezvényeket is
tartunk. Pl.: Pajkos napok, amely jó alkalmat
teremt egymás megismerésére, a jó kapcsolatok
kialakítására.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Székhely
Az óvoda reggel 600 órától délután 1800 óráig tart
nyitva. Összevont csoportokkal működünk reggel
600–700 óráig, illetve délután 1700–1800 óráig.
Étkezés: reggeli, ebéd, uzsonna, amelyet külső
élelmezési vállalat biztosít helyi sajátosságaink
figyelembe vételével. Az óvodai étkezést 2018.
június 1-től egy új menzakártya rendszer segíti.
Egy internetes felületen keresztül intézhetik a
gyermekük étkezésének a felkérését, lemondását és a befizetését is. Bővebb tájékoztatást a
honlapunkon találnak: albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Két speciális csoportunkban rendszeres orvosi
ellátást biztosítunk. A gyógyító munkához hozzátartozik a rendszeres gyógyúszás, amelyet
az önkormányzat támogatásával biztosítunk.
Sószobát alakítottunk ki, melyet az egészséges
gyermekeink épp úgy használnak szülői beleegyezés után, mint az allergiás gyermekeink.
Nevelőmunkánkat logopédus, pszichológus, pedagógiai asszisztensek és gyógytornász segíti.

Albertfalva
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A nevelőtestületünk döntése értelmében délutáni önköltséges különfoglalkozásokat nem
szervezünk.
Óvodánkban alapítvány működik, a Körtemuzsika
Óvoda Alapítvány. A befolyt összegekből az eszközrendszer folyamatos fejlesztését biztosítjuk.
Bükköny, Érem, Derzsi telephelyek
Az óvoda reggel 600 órától délután 1800 óráig
tart nyitva. Összevont csoportokkal működünk
reggel 600–700 óráig, illetve délután 1700–1800
óráig; a Derzsi épületben 1730-ig.
Étkezés: reggeli, ebéd, uzsonna, amelyet külső
élelmezési vállalat biztosít, helyi sajátosságaink
figyelembe vételével. Az óvodai étkezést 2018.
június 1-től egy új menzakártya rendszer segíti.
Egy internetes felületen keresztül intézhetik a
gyermekük étkezésének a felkérését, lemondá
sát és a befizetését is. Bővebb tájékoztatást a
honlapunkon találnak: albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Az 1999 óta működő Bükköny Alapítvány
segít
ségével folyamatosan bővítjük óvodánk
felszerelését, valamint hozzájárulunk a gyer
mekeinknek szervezett programok költségeihez.
Fejlesztőmunkánkat logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, pedagógiai asszisztensek és
gyógytornász segíti.
Pajkos telephely
Az óvoda reggel 600 órától délután 1800 óráig tart
nyitva. Összevont csoportokkal működünk reggel
600–700 óráig, illetve délután 1700–1800 óráig.
Étkezés: reggeli, ebéd, uzsonna, amelyet külső
élelmezési vállalat biztosít, helyi sajátosságaink
figyelembe vételével. Az óvodai étkezést 2018.
június 1-től egy új menzakártya rendszer segíti.
Egy internetes felületen keresztül intézhetik a
gyermekük étkezésének a felkérését, lemondását és a befizetését is. Bővebb tájékoztatást a
honlapunkon találnak: albertfalvaiovi.ujbuda.hu
Önköltséges programok: ősszel és tavasszal
buszkirándulás, bábszínház, nagycsoportosoknak: múzeumlátogatás, kiállítás megtekintése,
állatkerti séta…
Fejlesztőmunkánkat logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, pedagógiai asszisztensek és
gyógytornász segíti.
A „Pajkos Óvodásokért” Alapítvány 2004-ben
jött létre. Segítségével olyan programokat,
olyan eszközöket biztosítunk az óvodásainknak,
amelyek személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez
szükségesek.
Felszereltség: udvarunk és csoportszobáink játékokkal jól felszerelve várják a gyermekeket.
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A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE

Székhely

Az Albertfalvai Óvodában a beiratkozás időpontja
2019. május 6– május 10. között lesz 800–1800 óra
között.
Május 6. Bükköny Óvoda telephely 800–1800
hétfő
(1116 Bp., Bükköny u. 9.)
Május 7.	Pajkos Óvoda telephely
800–1800
kedd
(1119 Bp., Pajkos u. 35.)
Május 8.	Székhely
800–1800
szerda
(1116 Bp., Ezüstfenyő tér 1. )
Május 9.	Székhely
800–1800
csütörtök (1116 Bp., Ezüstfenyő tér 1. )
Május 10.	Székhely
800–1800
péntek
(1116 Bp., Ezüstfenyő tér 1. )

Csoportjaink közül a speciális ellátást biztosító
két csoportban 15–15 különböző életkorú gyermeket fogadunk. Lehetőségeink függvényében a
többi csoportot úgy szervezzük, hogy az azonos
életkorú gyermekek kerüljenek egy csoportba.
A gyermekek óvodai felvétele a köznevelési törvény előírásai szerint történik.
A két speciális csoportba való felvételhez orvosi
javaslat és véleményezés is szükséges.
Az óvodánkba járó gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez és gyógyításához napirendünk biztosít szervezeti keretet.
Csoportjainkba átlagosan 25–30, illetve 15 gyermeket fogadunk.
A beiskolázás után a megüresedett férőhelyekre
tudunk új gyermekeket felvenni.
Bükköny, Érem, Derzsi telephelyek
A Bükköny, a Derzsi és az Érem utcai épületekbe, vegyes csoportokba fogadjuk leendő óvodásainkat a beiskolázás után a megüresedett
férőhelyekre. A gyermekek óvodai felvétele a
köznevelési törvény előírásai szerint történik.
Pajkos telephely
Az 5 vegyes csoport közül 4 csoportba fogadunk
gyerekeket a beiskolázás után a megüresedett férőhelyekre. A gyermekek óvodai felvétele a köznevelési törvény előírásai szerint történik.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

A gyermekek felvételéről és elutasításáról, a
vonatkozó jogszabályok
által meghatározott
időpontig, értesítjük a szülőket.

Óvodánkról további tájékoztatást az óvodavezető
és a helyettesek adnak a következő elérhetőségeken:
Székhely:
Khoórné Rápolthy Beáta óvodavezető
Molnár Mariann függetlenített óvodavezető helyettes a
+36 1 208-4520
Bükköny Óvoda telephely:
Hajtmanszki Zoltánné óvodavezető helyettes
+36 1 208-1693.
Érem utcai telephely:
Pásztor Ágnes óvodavezető helyettes
+36 30 297-8320.
Derzsi utcai telephely:
Szottáné Walter Ágnes óvodavezető helyettes
+36 30 976-7336.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
Óvodánkba felvételt nyert gyermekek szülei részére a székhelyen 2019. június 12-én, kedden
1600 órakor, a Bükköny telephelyen 2019. június
13-án, szerdán 1630 órakor, a Pajkos telephelyen
2019. június 17-én, hétfőn 1630 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk. A Derzsi és Érem
telephelyre felvételt nyert gyermekek szüleit a
Bükköny épületbe várjuk az összevont szülői értekezletre 2019. június 13-án, szerdán 1630 órakor.

Pajkos Óvoda telephely:
Pataki Beáta Krisztina óvodavezető helyettes
+36 1 208-4626.
Kérjük, tájékozódjon óvodánk honlapján is, ahol
naprakész információkkal várjuk!
albertfalvaiovi.ujbuda.hu

NYÍLT NAPOK, PROGRAMOK
IDŐPONTJA
Hagyományainknak megfelelően ebben az évben
is várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket
2019. április 8-án hétfőn a székhelyen (Ezüst
fenyő) 1600–1730 óráig, április 9-én kedden az Érem
telephelyen 1600–1700 óráig, április 10-én szerdán
a Derzsi telephelyen 1600–1700 óráig, április 11én csütörtökön a Bükköny óvoda telephelyen
1600–1730 óráig, április 15-én hétfőn a Pajkos óvoda
telephelyen 1600-tól 1730 óráig nyílt napjainkra.
Ekkor lehetőségük nyílik arra, hogy megismerkedjenek a leendő óvónőkkel, dajkákkal, az új
óvodai programunkkal; megtekintsék az óvoda
épületét, csoportszobáinkat.

Albertfalva

Albertfalva
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
Óvodánk a gazdagréti lakótelepen, a budai hegyek
lábánál, egészséges és jól megközelíthető, szép
természeti környezetben található.
Óvodánk három épületben működik a lakótelep
felső (Gazdagréti Szivárvány Óvoda – Gazdagréti
tér 2/A), középső (Gazdagréti Óvoda, székhely,
egykori Pitypang Óvoda – Csíkihegyek u. 11.) és alsó
(Aranykapu Óvoda – Törökugrató u. 13.) részében.

GAZDAGRÉTI ÓVODA
KINDERGARTEN IN
GAZDAGRÉT
Székhely:
1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.
Telefon/fax: +36 1 246-6354
E-mail:
info@gazdagretiovi.ujbuda.hu
Honlap:
gazdagretiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Jánosné Szedlacsek Éva
Függetlenített intézményvezető-helyettes:
Steixnerné Strausz Ildikó
Telephelyek

Aranykapu Óvoda telephely
Telefon:

1118 Budapest, Törökugrató u. 13.
+36 1 246-5350

Gazdagréti Szivárvány Óvoda
telephely
Telefon:

1118 Budapest, Gazdagréti tér 2/A
+36 1 246-6013

Nevelőtestületünk tagjai a felsőfokú óvónői
képesítés mellett más szakképesítéssel – kör
nye
zeti nevelő, pszichopedagógus, fejlesztő
pe
dagógus, gyógytestnevelő, mozgásterapeuta –
és többéves gyakorlattal rendelkező, hivatását
értő, az újra fogékony, gyermekszerető, -tisztelő,
elkötelezett pedagógusok, akiknek méltó nevelő
társaik a szakképzett dajkák, valamint a pedagógiai
asszisztensek.
Intézményünkben óvodapszichológus és gyógy
pedagógus segíti munkánkat.
Olyan biztonságérzetet adó, érzelemgazdag
óvodát ajánlunk, ahol a gyermek GYERMEK lehet,
s a legfontosabb tevékenységének a SZABAD
JÁTÉKOT tekintjük.
A szülőkkel közösen, partneri viszonyban a családi
nevelés elsődlegességének tiszteletben tartásával
végezzük óvó-védő, fejlesztő tevékenységünket.
Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy a
nevelési programunk szellemében minőségileg
garantált nevelőmunkát végezzünk, hogy az
óvodából kikerülő gyermekeket képességeik
alkalmassá tegyék az iskolai élet sikeres
megkezdésére, majd érzelmileg gazdag, testileg
egészséges és szellemileg kreatív felnőttekké
váljanak.
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A Szivárvány és Aranykapu Óvodában min
d
ezeket elsősorban a művészetek eszközeinek
felhasználásával kívánjuk megvalósítani. Sokol
da
lú tevékenységek biztosításával, élmények
nyújtásával, szeretettel és türelemmel, a gyermek
egyéni tulajdonságainak és fejlettségének figye
lembevételével végezzük nevelő munkánkat.
Mindhárom intézményben elsődlegesnek tekintjük
a környezetvédelem, a környezettudatosságra,
a fenntarthatóságra nevelést, mely a környezeti
nevelés értékeire épül. Madárbarát kert vagyunk,
ahol a gyermekek játékos meg
ta
pasztalással
élményt
gyűjthetnek
a
madarak
életéről,
gondozásáról. 2017-ben elnyertük a Székhely
intézményben az „Örökös Zöld Óvoda” címet, az
Aranykapu Óvoda telephelyünk és a Szivárvány
Óvoda telephelyünk pedig a „Zöld Óvoda”címet.
Az Aranykapu Óvoda telephelyen kétnyelvű
csoportokban a német nyelv és kultúra alapjait
közvetítjük a gyermekek életkorának és fejlett
ségének megfelelően.
A testi-lelki egészség megőrzése mellett az
egészséges táplálkozási szokásokra is nagy
hangsúlyt fektetünk.
Arra törekszünk, hogy a szülők biztonságban
érezzék gyermekük fejlődését, s nyugodt
szívvel ránk bízzák legnagyobb kincsüket,
GYERMEKÜKET.
Testületünk munkájának garanciája a gyermekek,
a szülők elégedettsége, az iskolák pozitív
visszajelzése, a fenntartói támogatás és a hiteles
nevelőtestület.

HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK
Hagyományaink a nevelési programunkban
rögzített értékrendünket tükrözik.
Különösen
fontosnak
tartjuk
a
családok
bevonását, mert a közös ünneplés fokozza a
gyermekek örömérzetét, szorosabb kapcsolatot
hoz létre. A közös tevékenységek során felidézik a
múlt értékeit, érzelmileg gazdagabbá, értelmileg
fogékonyabbá válnak. Megalapozódik bennük a
környezet, a haza, a család iránti szeretet érzése,
ezáltal kiteljesedik személyiségük.
Családokkal közösen tartott
hagyományaink:
Székhely:
• Márton napi hagyományok
• Adventi családi délután
• Anyák, apák napja
• Húsvét előtti hagyományőrző kreatív délután –
a szülőkkel

gazdagrét

• É
 vzárók-nagyok búcsúztatása
• Kirándulások
Telephelyek:
Aranykapu Óvoda, Gazdagréti Szivárvány Óvoda:
• Szivárványnap
• Márton napi hagyományok
• Adventi készülődés
• Luca-napi vásár
• Karácsony
• Anyák, apák napja
• Évzárók, nagyok búcsúztatása
• Kirándulások
Gyerekekkel tartott hagyományaink, ünnepeink:
• Születésnapok köszöntése
• Mikulás-ünnepség
• Farsangi mulatság
• Húsvét
• Gyermeknap
• Egész napos kirándulás
Nemzeti ünnepeink:
• Március 15.
„Zöld jeles napok”:
• Á
 llatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Medve nap, Méhek napja, stb.
• Egyéb népi hagyományok.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Óvodánkban hétfőtől péntekig reggel 600 órától
1800 óráig fogadjuk a gyermekeket.
Ügyelet: 600–700, illetve 1700–1800 óráig ügyeletet
biztosítunk összevont csoportban.
Nyáron négy hétig zárva tartunk, szükség esetén óvodánk egyik épületében biztosítunk ellátást.
A nevelési év folyamán öt nevelés nélküli munkanapot szervezünk.
Óvodánkban az ELTE Tanítóképző Főiskola óvónői szakának hallgatói folyamatosan nevelési
gyakorlatot végeznek, valamint szakmai gyakorlatra járnak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola hallgatói is.
Felkészülten várjuk a táplálékallergiás gyermekeket, akik számára szakorvos által javasolt
szakszerű diétát biztosítunk.
Fejlesztőmunkánkat segítik a logopédiai és
gyógy
testnevelés-foglalkozások, melyeket térítésmentesen, a délelőtti órákban biztosítunk.
Óvodánkban alapítvány működik, melynek célja
a Gazdagréti Óvodába járó gyermekek szellemi, erkölcsi, érzelmi és testi nevelésének támo
gatása, segítése.

gazdagrét
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Kiemelt feladatai:
• kirándulások, óvodán kívüli programok szervezése
• óvodán belüli programok körének bővítése
• az óvoda tárgyi feltételeinek javítása
Működő Alapítványaink:
Gyermekláncfű Alapítvány – Székhely intézmény.
Gazdagréti Szivárvány Óvodáért Alapítvány –
Szivárvány Óvoda, Aranykapu Óvoda telephelyek.

A 2019/2020-as NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Óvodánk körzete a fenntartó által meghatározott, mely az óvoda honlapján megtekinthető.
Amennyiben a létszámunk engedi, kerületi gyermekeket is fogadunk.
Jelenleg 27 csoporttal működünk:
Székhely: 8, azonos életkorú csoport;
Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely
12 csoport: 8 vegyes, 4 azonos életkorú csoport;
Aranykapu Óvoda telephely 7 csoport: 4 vegyes,
3 azonos életkorú csoport.
Az Aranykapu Óvoda telephelyen kétnyelvű né
met nemzetiségi csoportban elsősorban német
anyanyelvi környezeti háttérrel rendelkező gyer
mekek számára biztosítjuk a kétnyelvű nevelést, de
szeretettel fogadjuk a német nyelv és hagyományok
iránt érdeklődő szülők gyermekeit is.

NYÍLT NAPOK, ISMERKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK IDŐPONTJA

Önkormányzati fenntartású óvodák

AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

Óvodai beíratás időpontja,
helyszíne

Óvodánk nevéből adódóan is, Kelenföld déli
részén, a Fehérvári, Etele és Tétényi út három
szögben helyezkedik el. A megközelíthetőség
szempontjából kedvező lehetőséget biztosít a
villamos- és buszvonalakon egyaránt. Mindhárom
telephely főútvonalakhoz közel, de mégis védett,
csendes családi és társasházakkal körül ölelt
területen fekszik.
Egy fő óvodavezető, egy függetlenített óvoda
vezető-helyettes, telephelyenként vezető-helyettes
biztosítja az intézmény zavartalan működését.

A beiratkozás várható időpontja: 2019. 05. 06–
2019. 05. 10-ig (800–1800).
2019. 05. 07-én (kedd) és 2019. 05. 09-én (csütörtök) – Gazdagréti Óvoda székhelyen (1118 Bp.,
Csíkihegyek u. 11.)
2019. 05. 06-án (hétfő), 2019. 05. 08-án (szerda) és
2019. 05. 10-én (péntek) – Gazdagréti Szivárvány
Óvoda telephelyen (1118 Bp., Gazdagréti tér 2/A)
A beiratkozáshoz szükséges tájékoztató, dokumentumok és helyszínek az óvoda honlapján
(www.gazdagretiovi.hu), illetve a bejárati ajtókon is
ki lesz függesztve.
Az önkormányzat honlapján a jelentkezési lap
megtalálható, letölthető.
A felvételi döntésről az intézményvezető (a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időpontig)
írásban értesíti a szülőket: a felvett gyermekek névsorának az óvoda épületeinek ajtajain való kifüggesztésével és Határozati formában.
Az óvodánkba felvett gyermekek szülei részére
tájékoztató szülői értekezletet tartunk 17 órai kezdettel:
• S
 zékhely (Csíkihegyek u. 11.) 2019. augusztus 22.
• Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely (Gazdagréti tér 2/A) 2019. augusztus 21.
• Aranykapu Óvoda telephely (Törökugrató u. 13.)
2019. augusztus 26.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

Minden kedves érdeklődő szülőt és kisgyermeket
szeretettel várunk, hogy megismerkedhessen a
leendő óvó nénikkel.
Óvodánk minden épülete nyitott óvodaként működik, ezért április 15-től május 3-ig a kötetlen
játék idejében betekintést nyerhetnek óvodánk
életébe: délelőtt 1030-tól 1145-ig, délután 1530-tól
1645-ig szeretettel várjuk az érdeklődőket vegyes
és homogén csoportjainkban.

Az óvoda telefonszámain.
Telephelyvezető-helyettes óvodapedagógusok:
Székhely: Magyarné Adamovszky Anita
Szivárvány Óvoda telephely: Herceginé Nagy
Zsuzsanna
Aranykapu Óvoda telephely: Rákócziné Adamecz
Bernadett

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI RÉSZÉRE
SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA

Óvodatitkárok:
Székhely: Bán Ibolya
Telephelyek: Szivárvány, Aranykapu Óvoda:
Gyimesi Lászlóné

Az érdeklődők számára tájékoztató jellegű szülői
értekezletet tartunk:
• A partnerbölcsődékben április hónapban, a
bölcsődékkel egyeztetett időpontban kerülnek
megrendezésre – a pontos időpontok a bölcsődékben kiírásra kerülnek.
• Az Aranykapu Óvoda telephelyen valamennyi
épületünket érintően minden érdeklődőnek
(1118 Bp., Törökugrató utca 13.) 2019. április 9.
(kedd) 1700 óra.

Az óvodák Bemutatkozása

ÓvodaHívogató 2019/2020

Szeretettel várjuk személyesen óvodánkba az
érdeklődő Kedves Szülőket és gyermekeiket,
ahol megismerkedhetnek nevelőtestületünkkel,
betekintést nyerhetnek nevelőmunkánk folyamatába, tájékoztatást nyújtunk az óvodai élettel
kapcsolatos kérdéseikre.

gazdagrét

DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA
Székhely:
1119 Budapest, Lecke u. 15–19.
Telefon/fax: +36 1 204-1467
E-mail:
info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
delkelenfoldiovoda@gmail.com
Honlap:
delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Halászné Bogdány Zsuzsanna
Függetlenített vezetőhelyettes: Czire Gabriella
Óvodavezető-helyettes: Csepeliné Szathmáry Ida

Minden csoportban két szakképzett óvoda
pedagógus foglalkozik a gyermekekkel, köz
vetlen segítőik szakképzett dajkák, peda
gógiai
asszisztensek. Gyógypedagógus, fejlesztő
peda
gógus, szomato-pedagógus és pszichológus
segíti nevelőmun
ká
jukat, szükség szerint külső
utazó szakemberek támogatják a gyermekek
fejlesztését, logopédus, gyógy-testnevelő, utazó
gyógypedagógus, stb.

Telephelyek

Újbudai Lurkó Óvoda telephely
1119 Budapest, Bornemissza u. 21.
Telefon:
+36 1 205-8535
E-mail:
info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Vranekné Erdélyi Erika

Újbudai Cseperedő Óvoda
telephely

A dajkák, technikai dolgozók, kollégák a napi
gondozási, nevelési folyamatok közreműködői.
Pedagógiai asszisztenseink csoporton belül és
egyénileg is fejlesztik a gyermekeket – az óvónő
által meghatározott – területeken. A gyógypeda
gógus, fejlesztő pedagógus, szomato-pedagógus
és a pszichológus támogatja a különleges
bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és a
szakmai együttműködést.
A nevelők támogató, segítő, bátorító attitűdje
modell a gyermekek számára, mely egyben
alapfeltétele is a befogadó nevelésnek.

1119 Budapest, Albert u. 28–30.
Telefon:
+36 1 204-9498
E-mail:
info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
delkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Varga Katalin

A program megvalósításához óvodánk rendelkezik
tágas, világos csoportszobákkal, megfelelő
méretű udvarral, kellő mennyiségű játékkal, fel
szereléssel, berendezéssel, szakmai eszközökkel.
A zárt, hatalmas fákkal védett udvarokon több
funkciós fa játszóegységekkel, homokozókkal a
gyermekek játék- és mozgásigényét a szabadban
eltöltött időben maximálisan kielégíthetjük.
A mozgás, az edzettség, a szabad levegőn való
tartózkodás megszerettetésében, környezetünk
fokozottabb védelmében a családokkal kölcsö
nös együttműködésre törekszünk. Az óvó-védő
intézkedések keretében a bejáratok számkódos
nyitással működnek, így azok sokkal bizton
ságosabbak. Az eszközök beszerzésében nagy
szerepük van az alapítványoknak. Mindegyik
külön cégbíróság által bejegyezve a telephelyeken
működik.

Kelenföld
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• Gyermekálom Alapítvány (közhasznú)
• Cseperedjünk Egészségesen Alapítvány
(közhasznú)
Óvodánkban az életritmus, a táplálkozás, a test
ápolás, az öltözködés, a mozgás, edzés, pihenés
és alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó
gyermeki tevékenységekkel, valamint a környezetbarát és környezetkímélő szemléletmód alakításával törekszünk az egészségesebb életmód
megvalósítására.
A Dél-Kelenföldi Óvoda fő célja:
• 
a
kisgyermekek
mozgásfejlesztésének
lehetősége a mindennapokban, a testi
nevelés mint tevékenység és az egészséges
életmód megalapozása a szülők, családok
bevonásával.
Kerületünkben a Mozgásfejlesztés Szakmai
Cent
rum óvodájaként a játékos mozgás és az
egészséges életmód megalapozása, megis
me
rése, megsze
rettetése a hosszú távú cél. Mind
a három telephely rendelkezik tornaszobával,
és a közösségek is nagyon fontosnak és
lényegesnek tartják a gyermekek mozgásának
kellő kielégítését és fejlesztését. A mozgás
elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kisgyermek
megismerje az őt körülvevő világot.
A mottónk:
Apró Lurkók Mozgolódva Cseperednek!
Az óvodai alapszolgáltatások körébe tartozik
szükség szerint nagycsoportosaink részére a
gyógytestnevelés, valamint 5–6 éveseink számára a logopédiai foglalkozás.

Dél-Kelenföldi Óvoda székhelye, azaz egykori
Mozgolóda Óvodája 1977-ben nyitotta meg
kapuit. Könnyen megközelíthető a 103-as, 114es autóbuszokkal, illetve 1-es, 17-es, 41-es, 47-es,
56-os villamosokkal is.
Az óvoda jelenleg 9 csoportos, épülete föld
szintes, akadálymentesített. Kelenföld Dunához
közel eső részén, kellemes zöld környezetben
található.
Jól
megközelíthető
villamossal,
busszal egyaránt, a forgalom zajá
tól 4-5
emeletes épületek védik. A gyermekek szívesen
érkeznek kerékpárral intézményünkbe, melynek
elhelyezését
biztosít
juk
gyermekkerékpártárolóban, az épület csoportszobái közvet
len kertkapcsolattal, terasszal kapcsolódnak
az udvarhoz. Egy-egy udvarrészt 3 csoport
használ közösen, így minden gyermek számára
biztosítottak ugyanazon udvari eszközök.
Udvarunkat folyamatosan fejlesztjük, növény- és
állatvilágát óvjuk. Az udvarunkon található külső
tornapálya lehetőséget ad a jó levegőn történő
mozgás, testnevelés szervezésére, különös
tekintettel a labdával és egyéb esz
közök
kel történő mozgásokra. A csoport
szobákon
kívül gyermekkonyha, agyagozó, tornaterem,
fejlesztőszoba, külső tornapálya gazdagítja a
nevelési lehetőségeket, színtereket.
A
„mozgolódós”
program
a
hatékony
nevelés jegyében olyan szervezeti formákat,
módszertani eljárásokat kínál, amelyek minden
gyermek számára biztosítják a hatékony fejlődés
lehetőségét.
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Nevelési programunkban kiemelt szerepet
kap a mozgásfejlesztés, valamint a testi-lelkiszellemi harmóniában történő egészséges
életvitelre nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeink szociális, érzelmi és akarati
képességeit, tulajdonságait fejlesszük, az óvoda
dolgozóinak szép magyar beszéde modellértékű.
A gyer
me
kek szókincsének gyarapítása, a
beszédértés képességének fejlesztése kiemelt
feladatunk, amelyet az anyanyelvi játékok napi
alkalmazásával is igyekszünk biztosítani.
Kiemelkedő figyelmet kap az óvodai nevelésben
a természet jelenségeinek megfigyelése, a
közvetlen tapasztalatszerzést a 3–6 éves korúak
számára.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA székhely
30 éves hagyomány alapján különböző életkorú
gyermekekből szervezzük az óvodai csoportokat.
Ez teszi lehetővé, hogy testvérek, ismerős és
szomszéd gyerekek egy csoportba járhassanak.
Hosszú távú terv a szülők, családok igényeit
felmérve, hogy egy-egy homogén, azonos
korosztályú gyermekcsoportot alakítsunk ki, 3–4,
4–5, és 5–6 éves korosztállyal. Az óvodai felvétel
során lehetőség szerint figyelembe vesszük a
szülők kéréseit is.
Óvodánkban 9 vegyes életkorú gyermekek
ből szervezett csoport működik, az intézmény
217 férőhellyel rendelkezik. Az iskolába menő
gyermekek létszámától függően tudunk az új
gyermekeknek helyet biztosítani, előreláthatólag
60 fő részére, a 3–6 éves korosztályban.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA székhely
Nevelési értékeink alappillérei az ünnepek, és az
azokra való készülődés. Az ünneptől ünnepig tartó,
sokféle tevékenységet, programot kínáló minden
napjainkban az egyetemes kultúra hagyományai
éppúgy értéket képviselnek, mint a saját örömünkre
teremtett „mozgolódós” hagyományok.
Ünnepeink, rendezvényeink: apróka-próba a
kicsiknek, új gyermekek játékos avatása, óvoda
születésnapja, Mikulás, farsangi vidám hetek, farsangi
jelmezbál, nemzeti ünnep, környezet megismerésére
és védelmére ösztönző napok (Víz, Föld, Madarak és
fák napja, Madárbarát kert) adta lehetőségek, évzáró
görbe-napi tanulmányi séták, kirándulások, iskolába
készülők búcsúztatója, mozgolimpia nyitó és záró
ünnepséggel, éremosztással. Szívesen veszünk
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részt kerületi versenyeken, játékokon, tematikus
napokon, környezetvédelmi heteken, egészséges
életmódra buzdító kampánynapokon. Az intézmény
és a családok közti kapcsolatot erősítik a gyermekek
alkotásaiból szervezett kiállítások, valamint az egyegy témában történő könyvek, illetve egyéb tárgyak
gyűjtési akciói.
Gyermekek egyéb tevékenységei: a gyerekeket
bevonjuk a kertgondozásba, növények ülteté
sébe, komposztálás folyamataiba, madáretetésbe,
-itatásba. Az óvónők havonta szerveznek a szülőkkel
közösen színház-, múzeum-, könyvtárlátogatást,
tanulmányi sétákat, kirándulásokat.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Óvodánk székhelye 600–1800 óra között tart nyitva.
Ügyeletet biztosítunk reggel 600–730 és délután
1730–1800 óra között.

Újbudai Lurkó ÓVODA TELEPHELY
BEMUTATÁSA
Óvodánk 1976-ban létesített, 6 csoportos, 159 férőhelyes intézmény. Kelenföldön, a Bornemissza tér
szomszédságában, a forgalomtól védett helyen,
családi házak között helyezkedik el. Könnyen megközelíthető a 7-es, 107-es, 153-as, 213-as autóbuszokkal, illetve a 47-es, 41-es, 17-es, 56-os villamosokkal is
a Fehérvári út irányából.
Kétszintes épületünkben 6 csoportszoba, tornaszoba, valamint kézműves szoba is található. Hatalmas,
zöld területű udvarunkon a csoportok saját homokozóval és játszóterülettel rendelkeznek.
Csoportjaink várható összetétele a gyermekek életkora szerint: négy osztatlan (vegyes) csoport, ahol
két és három korosztályt nevelünk együtt, valamint
két életkor szerint osztott (tiszta csoport), melyből
egyik csoport teljes létszámmal működik, másikba
pedig kiscsoportos korú gyermekeket várunk. Az
óvodai felvétel során lehetőség szerint figyelembe
vesszük a szülők kéréseit is.
Csoportszobáink tágasak, világosak. Tornaszobánk,
nagy udvarunk mindennapi lehetőség a gyermekek
mozgásigényének kielégítésére. Kézműves szobánkat a gyermekek szervezetten látogathatják a dél
előtti és délutáni tevékenységek keretében.
Óvodánkban a nevelőmunka eredményessége érdekében csoportonként két óvodapedagógus és egy
dajka, valamint a nevelőmunkát segítő dolgozók
igyekszenek nyugodt, családias környezetet biztosítani a gyermekek számára.

Kelenföld

35

36

Az óvodák Bemutatkozása

ÓvodaHívogató 2019/2020

Önkormányzati fenntartású óvodák

Intézményünk Pedagógiai Programja őrzi a magyar
óvodai nevelés értékeit, és továbbgazdagítja
újabb törekvésekkel. Napi tevékenységeinkben a
mozgásnak és az egészséges életmódra nevelésnek
kiemelt szerepe van. Nevelési gyakorlatunk
lehetőséget ad a gyermekek számára eltérő szük
ségleteik kielégítésére, hiányzó szokásaik kialakí
tására, személyiségük fejlesztésére. A felnövekvő
nemzedék sikeressége érdekében alakítjuk azo
kat az alapvető tulajdonságokat, amelyek nél
külözhetetlenek
lesznek
további
életükben.
Nevelőmunkánk
alapja
a
gyermekismeret.
A nevelőknek időt ad, hogy a gyermekeket
egyénileg megismerjék, szükségleteikre tekintettel,
egyénre irányultan fejlesszék őket. Példamutató
nevelői magatartással – emberség, tisztelet,
empátia, tolerancia, őszinteség, következetesség
– valósítjuk meg céljainkat. Arra törekszünk, hogy
ki
egyensúlyozott, érdeklődő, az egymás iránti
tisztelettel és toleranciával rendelkező, boldog
kisgyermekeket engedjünk szárnyaikra. Célunk,
hogy a felfedezés és az öröm óvodája legyünk.
Számunkra az igazi siker az, ha a szülők szívesen
választják gyermekeik számára az óvodánkat, az
idejáró gyermekek biztonságban, jól érzik magukat,
és képességeikhez mérten sokoldalúan fejlődnek.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
Hagyományaink ápolása segíti a családokkal való
harmonikus együttműködést, a gyerekeknek, a
gyerekekről szólnak.
Hazafias, nemzeti ünnepeink formája a meg
emlékezés, melyet a gyermekek életkori
sajátosságainak
megfelelően
tartunk
meg
(március 15., augusztus 20., október 23.).
Családias jellegű ünnepeinket elsősorban a
készülődés jellemzi, az ünnepeket megelőző
napokban tartjuk (húsvét, Mikulás, karácsonyt
megelőzően adventi teadélután, anyák napja).
Óvodánk arculatát meghatározó egyéb ünne
peink: Őszi családi nap, Márton-nap, Mikulás-napi
sportnap, Farsangi mulatság-táncház, Nyuszinapi sportnap, Tavaszi családi és sportnap,
Lurkó-váró napok. Kirándulásainkat a csoportok
projekttervéhez igazítva ismeretszerzés, tapasz
talatszerzés céljából szervezzük.
A nevelési év lezárásaként, május végén, a
gyermeknap megünneplésével és az iskolába
készülő gyermekek búcsúztatásával Lurkó–napot
tartunk.
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EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Intézményünk Lurkó Óvoda telephelye 600–1800
óra között tart nyitva. Reggel 600 és 700 óra
között, valamint 1700 és 1800 óra között gyülekező
csoportban játszanak a gyerekek óvoda
pedagógus felügyeletével.

2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Az új nevelési évben öt csoportunk fogad majd
óvodásokat: 3–4 éves gyermekeket (Süni, Maci,
Zümi, Bari) , illetve 4–5 éves óvodásokat (Nyuszi).

Újbudai Cseperedő ÓVODA
TELEPHELY BEMUTATÁSA
A Cseperedő Óvoda jól megközelíthető
helyen, a Fehérvári út és Andor utca sarkától
2–3 percre helyezkedik el, Dél-Kelenföld és
Albertfalva határán. Az Albert utca a Fehérvári
úttal párhuzamos első utca a Tétényi út felé.
Megközelítési lehetőségek a 17-es, 47-es, 41-es,
56-os villamossal, vagy a 114-es busszal az
Andor utcai megállóig. Telephely épületünk
ötcsoportos és 127 férőhelyes.
Kiemelt célunk a gyermekek egészséges élet
módra nevelése, a mozgás megszerettetése, a
testi-lelki egészség megőrzése és a környezet
védelme. Tudatosan törekszünk arra, hogy
gyermekeink, mire iskolába kerülnek, képesek
legyenek a beilleszkedésre, az alkalmazkodásra,
a kapcsolatteremtésre. Az értelmi képességek
fejlesztése mellett nagy hangsúlyt helyezünk
az érzelmi nevelésre, a szeretetteljes lég
kör kialakítására, megszilárdítására. A derűs,
nyugodt, vidám légkörben nemcsak jól, hanem
biztonságban érzik magukat a gyermekek.
A Kamaraerdő, a Gellért-hegy, a Feneketlen-tó
közelsége változatos lehetőséget kínál a ter
mészeti környezet megismerésére és a köz
vetlen tapasztalatszerzésre. A kirándulások
alkal
mával megfigyelhetjük a természet szép
ségeit, megtanítjuk őket a helyes viselkedésre,
környezetünk megóvására. A hagyományos
ünnepeken kívül a természet megóvásával,
védésével kapcsolatos jeles napok is tartal
masabbá teszik az óvodai életet. Ilyenkor
versenyjátékokkal, fák, virágok, bokrok ültetésével,
kirándulások szervezésével fejlesztjük a gyermekek
környezetbarát szemléletét. Mindezeket segíti
közkedvelt közös játékunk, amelybe a szülők
is aktívan bekapcsolódnak a környezetvédő
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BORÓKA manó, aki játékos feladatokon keresztül
ismerteti és szeretteti meg a gyermekekkel
környezetüket.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
Ünnepeink és hagyományaink ápolása, valamint
a szülőkkel való harmonikus együttműködésünk
garancia nevelőmunkánk hatékonyságára.
Hagyományaink között szerepel a szüreti mulatság
mustkészítéssel, népi hagyományokkal, a Kerület
Napjával egybeesik a Márton-napi mulatság (XI. 11.),
az adventi készülődés hangulatát teszi teljessé
a mézeskalácssütés, a Luca-napi vásár, a télűző
farsangi mulatsághoz az óvodában készítjük a
jelmezeket a gyerekekkel együtt. A gyermeknapon
játékos feladatok színesítik a programokat,
májusban az édesanyák köszöntését követően
egy családi délután keretében az édesapákat,
nagypapákat ünnepeljük egy óriási játékdélutánnal,
ahol „komoly” versennyel kell a családtagoknak
is megbirkóznia. Ünnepeink sorát kibővítettük az
egészséges életmóddal kapcsolatos ünnepekkel,
amikor versenyjátékok, fák-virágok ültetésével,
állatok gondozásával igyekszünk a gyermekek
környezetbarát beállítódását megalapozni. (Föld
napja, Víz napja, Állatok Világnapja, Madarak és
fák napja, Környezetvédelmi Világnap). A „Zöld
Óvoda” és a Madárbarát kert címmel és a Cseperedő
Liget létrehozásával bővültek környezetünk
gondozási feladatai, mely tevékenységekbe a
családok is szívesen és aktívan bekapcsolódnak.
A „Cseperedjünk egészségesen” Alapítvány
támogatja az óvoda nevelési célkitűzéseit, partner
a környezettudatos magatartás kialakításában,
megalapozásában, a mozgás megszerettetésében.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Intézményünk Cseperedő Óvoda telephelye 600–
1800 óra között tart nyitva. Reggel 600 és 700 óra
között, valamint 1700 és 1800 óra között gyülekező
csoportban játszanak a gyerekek óvodapeda
gógus felügyeletével.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Három homogén (kis, középső és nagy), illetve két
vegyes csoportunk van. Az új nevelési évben 3–4
éves gyermekeket várunk a kiscsoportunkba, illetve
3–6 éves gyermekeket két vegyes csoportunkba.
A csoportválasztásnál lehetőség szerint figyelembe
vesszük a szülők kéréseit.

NYÍLT NAPOK, PROGRAMOK
IDŐPONTJA
Óvodalátogatások időpontjai a gyermekekkel
együtt
• Nyílt délután 2019. 04. 24., 25., 1600 órától
Dél-Kelenföldi Óvoda székhely (Lecke utca
15–19.) Az óvodával, csoportokkal, óvónőkkel,
helyi adottságainkkal való ismerkedésre várjuk
a szülőket gyermekükkel együtt.
• N
 yílt délután 2019. 04. 23. 1600 órától
Cseperedő Óvoda telephely (Albert utca 28.).
Az óvodával, csoportokkal, óvónőkkel, helyi
adottságainkkal való ismerkedésre várjuk a szülőket gyermekükkel együtt.
• Nyílt délután 2019. 04. 24. 1600 órától a Lurkó Óvoda telephelyen (Bornemissza utca 21.),
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

Észak-KELENFÖLDI ÓVODA
Székhely:
1119 Budapest, Tétényi út 46–48.
Telefon/fax: +36 1 204-6899
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Tóth Ildikó
Függetlenített óvodavezető-helyettes:
Egri Gyöngyi
Óvodavezető-helyettes neve: Ághné Czap Edit
Telephelyek
és Lurkó váró napok (nyitott délelőttök) 2019.
04. 23., 25. 900–1100 óra között. Az óvodával,
csoportokkal, óvónőkkel, helyi adottságainkkal
való ismerkedésre várjuk a szülőket gyermekükkel együtt.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
Intézményünk,
mindhárom
épülete
iránt
érdeklődő szülőknek tájékoztató információkat
kötetlen beszélgetés keretében (gyermekek
nélkül) biztosítunk, csakis azért, hogy „ne éljünk
vissza gyermekeink türelmével”.
Nyílt délutánt szervezünk, amikor gyermekeikkel
együtt várjuk Önöket játszani, ismerkedni a leendő
óvó nénikkel, dadus nénikkel. KÉRJÜK, figyelemmel
olvassák el az időpontokat.

Tájékoztatót tartja: Halászné Bogdány Zsuzsanna
óvodavezető.
Bármelyik telephelyünkre jelentkező gyermekek
érdeklődő szüleit várjuk szeretettel!

Óvodai beíratás időpontja,
helyszíne
2019. 05. 06–05. 08. reggel 800 órától délután 1800
óráig a Dél-Kelenföldi Óvoda székhely épületében
(Lecke u. 15–19.)
2019. 05. 09–05. 10. reggel 800 órától délután 1800
óráig a Dél-Kelenföldi Óvoda Lurkó telephelyén
(Bornemissza u. 21.)
2019. 05. 09–05. 10. reggel 800 órától délután
1800 óráig a Dél-Kelenföldi Óvoda Cseperedő
telephelyén (Albert u. 28–30.)
A jelentkezési időpontok az óvoda honlapján
és a telephelyek bejáratánál is kifüggesztésre
kerülnek.

• 1 . alkalom: Szülői tájékoztató megbeszélés
2019. 04. 16. 1700 órakor helyszín: Dél-Kelenföldi
Óvoda székhely (Lecke u. 15–19.) gyermek
nélkül csak felnőttek részére!
• 2. alkalom: Szülői tájékoztató megbeszélés
2019. 04. 18. 1700 órakor helyszín: Cseperedő
Óvoda telephely (Albert utca 28.), ide várjuk a
Lurkó Óvoda telephelyére jelentkezők szüleit
is, gyermek nélkül csak felnőttek részére!

Kelenföld

KEVEHÁZA utcai Óvoda
telephely
1119 Budapest, Keveháza u. 4.
Telefon/fax: +36 1 204-0851
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Vighné Dán Irén Ildikó

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ Óvoda
telephely
1119 Budapest, Bikszádi u. 57–59.
Telefon/fax: +36 1 205-7443
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Honlap:
eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Ficzere Hernics Éva

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA
telephely
1119 Budapest, Mérnök u. 42.
Telefon/fax: +36 1 203-2238
E-mail:
info@eszakkelenfoldiovi.hu
Honlap:	eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu
palantakovoda.hu
Óvodavezető-helyettes: Fejes Imréné

Az Észak-Kelenföldi Óvoda, jelenlegi formájában
2015 óta fogadja a gyermekeket a Kelenföldi
lakótelep szívében, kellemes zöldövezeti kör
nyezetben.
A szülőkre a nevelési folyamatban mint együtt
nevelő partnerekre számítunk és támaszkodunk.
Az óvodai nevelés a családi neveléssel
együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek
harmonikus fejlődését. Pedagógiai eszközeinket,
módszereinket úgy választjuk meg, hogy a
legoptimálisabban segítse a gyermekek fejlődését.
A gyermek nevelésében a család elsődleges
szerepe megmarad az óvodás évek alatt is, de
fejlődéséért immár a család és az óvoda egyaránt
felelős. Az óvodai nevelésben társunk a szülő.
A befogadás sikeressége az óvoda dolgozóinak
és a család együttműködésének eredménye.
Az óvodába való beilleszkedés hosszú folyamat,
fontos, hogy ebben az időszakban a gyermeket
hangsúlyosabban szerető gondoskodás vegye
körül, mert az óvodába lépő gyermek természetes
igénye, hogy biztonságban érezze magát, és hogy
szabadon játszhasson.
Az épületek egyemeletesek, több csoport
működését biztosítják, a hozzá tartozó kiegészítő
helyiségekkel együtt. Az intézmény épületeinek
környezeti viszonyai, a képzett nevelők, a nevelő
munkát segítő dolgozók biztosítékul szolgálnak
arra, hogy a rájuk bízott gyermekek nevelését, a
családi nevelést megerősítve végezhessék.
Pedagógiai Programunk alapja a játék, a
tapasztalatszerzés és az élménynyújtás, ame
lyek segítségével egészséges életmódra és
élet
vitelre neveljük gyermekeinket változatos
tevékenységformák segítségével.
Az Észak-Kelenföldi Óvoda kollektívája, amely
összetartó, aktív és vidám közösség, a boldogan
játszó gyermekeket helyezi a középpontba.
Pedagógusaink és dajkáink nyitottak a világra,
nevelési módszereik változatosak, ismereteik
sokrétűek. Szeretik és tisztelik az embert, a
természetet, s ezt közvetítik a gyermekek felé.
Nevelőmunkánkban jól működő régi hagyo
má
nyainkat ötvözzük a korszerű nevelés alap
programban megfogalmazott alapelveivel.
A kelenföldi régió életében játszott szerepünket
eddig is komolyan vettük, hagyományainkat
erősítve vállaltunk szerepet a közvetlen társadalmi
környezetünkben. Ez a továbbiakban sem lesz
másképp.
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A társadalmi változásokat, a megváltozott feltételeket magunk is tapasztaljuk, éppen ezért nyitottak voltunk, vagyunk és leszünk is az innovatív
tevékenységek bevezetésére. Az új intézmény, az
Észak-Kelenföldi Óvoda Pedagógiai Programja
tartalmazza az országos alapprogram irányelveit
és természetesen a három jogelőd intézmény Pedagógiai Programjainak sajátos elemeit egyaránt.
Az óvodában és a közvetlen környezetében
működő oktatási intézményekben fellelhető
a mű
vészeti nevelés, a hagyományőrzés, a
környezettudatos oktatás (Zöld Óvoda és Öko
iskola, Környezetvédelmi, és Egészségnevelési
Prog
ram) és a Montessori-jellegű módszerrel
történő oktatás. Ezekhez a meglévő irányzatokhoz
továbbra is tudatosan kapcsolódunk, megte
remt
ve, illetve folytatva ez irányú innovációval
az egymásra épülő óvodai nevelést és oktatást,
biztosítva a régió gyermekeinek 3–18 év közötti
helybeni fejlesztését. Mindezt mint a kerület
Környezet
védelem – Egészségnevelés Szakmai
Centruma kívánjuk megvalósítani.
Mind a négy épület Kelenföld központjában
található, jól megközelíthető helyen. Intéz
ményeinkben jól felkészült óvodapedagógusok
és a pedagógiai munkát segítő dolgozók látják
el a gyerekek nevelését, fejlesztését. Minden
csoportban két óvodapedagógus és egy dajka
van. Óvodáinkban a kiemelt figyelmet igénylő
gyerekek óvodai integrált nevelését is biztosítjuk.
Ebben a munkában támogatóink a pedagógiai
asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, a
gyógypedagógus, óvodapszichológus, fejlesztő
pedagógus, logopédus, utazó logopédus, gyógy
testnevelő.

zavaros és egyéb sajátos nevelésű gyermekeket.
A pedagógiai munkánkban segítségünkre van
gyógytornász, logopédus, utazó logopédus,
óvodapszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, konduktor, pedagógiai asszisztensek és természetesen a jól összeszokott, közösséget alkotó dajkák.
Hagyományápoló és környezettudatos óvoda révén egész évre szóló programot dolgoztunk ki és
működtetünk gyermekeink számára.

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
TELEPHELY
Telephelyünk 5 csoporttal működik, ahol vegyes
életkorúak a gyermekek. Minden csoportunk integráló, vagyis autizmussal élő, sajátos nevelést
igénylő gyermekeket fogad. Épületünk csendes
környezetben, a főúttól távolabb helyezkedik
el, irigylésre méltó nagy udvarunk van. Így a levegőzésre, a tavasztól őszig a szabadban tartott
frissítő testnevelésre, valamint a környezetben
tartott kezdeményezések megszervezésére kiváló lehetőségek adódnak.

A székhely jelenleg 5 csoporttal működik, megközelítése minden irányból ideális, hiszen az itt
közlekedő autóbuszok Albertfalvától egész Újbudát átfogják. Nagy udvara van, ahol árnyas és
napos területek egyaránt találhatók, így levegőzésre, szabadban tartott frissítő testnevelésre,
valamint a környezetben tartott kezdeményezések megszervezésére kiváló lehetőségek adódnak. Elnyertük az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és
a „Madárbarát Óvoda” keretében egész évben
gondoskodunk a hozzánk látogató urbanizálódott madárkákról.

Telephelyünkön az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles napok alkotják az óvodai élet
alapját. Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek
sajátos hangulata, a hozzá kötődő hagyományok, szokások felelevenítése. Így a mai modern
világgal ötvözve tovább élhet népünk nemzeti
gyökere, aminek szépségét, és értékeit megismertethetjük gyermekeinkkel. Fontos számunkra
a népszokások ismerete ahhoz, hogy eldönthessük: hagyományaink közül melyek azok, amelyek
beépíthetők az óvodai élet keretei közé erőltetés, a hitelesség megsértése nélkül. Életkoruknak megfelelően ismertetjük meg a gyermekeket
a mondókák, gyermekjátékok világával a népi
kismesterségeken keresztül, az óvodában ünnepelhető jeles napok hagyományaival. Óvodánk
kialakult hagyományai jelentősen szolgálják a
csoportok közösséggé formálódását és a tartalmas közösségi életet. Erősítik az összetartozást,
a „mi óvodánk”, a „mi csoportunk” érzésének
alakulását. Hagyományaink nagy része az egész
óvodára jellemző, de vannak olyan csoportok is,
akik életüket sajátos módon alakították ki az ott
dolgozó pedagógusok személyiségétől függően.
Így ezek egyéniek, sajátosak, csak arra az adott
csoportra jellemzőek.

Csoportjainkban /Méhecske, Süni, Mackó, Katica,
Mókus/ dolgozók törekednek a gyermekek szerető, támogató nevelésére, integrálva a spektrum

Törekszünk arra, hogy egy-egy kialakult hagyomány kísérje végig az óvodai élet során az adott
gyermekcsoportokat.

ÉSZAK–KELENFÖLDI ÓVODA SZÉKHELY

Kelenföld

Az óvodák Bemutatkozása

ÓvodaHívogató 2019/2020

Önkormányzati fenntartású óvodák

Fontos számunkra a fenntartható környezet, a
környezet védelem és annak kultúrája. Örökös
Zöld Óvoda és Madárbarát kert vagyunk. Ennek
a szemléletnek közvetítése is jellemzi a mindennapjainkat.
A családokkal való együttműködés nemcsak a
közös óvodai ünnepi alkalmakon való részvételt jelenti, hanem a mindennapok tevékenységeiben, a kapcsolatok alakulásában is jelentős
szerepe van, nyitott óvoda vagyunk. A szülők
bevonására változatos tevékenységformákat alkalmazunk, ezzel is felkeltve a családok érdeklődését az együttműködésre.

KEVEHÁZA Utcai ÓVODA TELEPHELY
A Keveháza Utcai Óvoda telephely 1967 őszétől
áll a szülők és gyermekeik szolgálatában. Az
eddig eltelt több mint ötven évben igen sok
változáson mentünk keresztül Önökkel együtt.
Régi óvodásaink közül sokan már felnőtté váltak,
sőt, már az ő gyermekeik is óvodánk öltözőit,
asztalait, ágyait „koptatják”. A legtöbb változást
az új évszázad hozta számunkra, óvodánk épülete,
foglalkoztatói fokozatosan megszépültek, kor
szerűsödtek.
A 2010/2011. nevelési évtől kezdve programunk
részévé vált a Montessori jellegű nevelés is,
amelyet jelenleg immár öt csoportunkban
alkalmazunk (Őzike, Katica, Vackor, Micimackó,
Sün). Udvarunk az Önkormányzat által az
elmúlt két évben jelentős felújításon ment át, a
játékeszközök cseréjével és korszerűsítésével.
Változást hozott mindennapi óvodai életünkben
Újbuda Önkormányzata nyertes európai uniós
pályázatában való részvételünk is „Kompetencia
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Újbuda
innovatív közoktatási intézményeiben” (TÁMOP3.1.4-09/1-2009-0008). Ezen uniós pályázat
részeként került bevezetésre két csoportunkban
a kompetencia alapú óvodai program
csomag,
melynek
fenntarthatóságát
folyamatosan
biz
tosítjuk. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7. számú
referencia pályázat nyerteseként előminősített
intézményként két szakmai „Jó gyakorlattal”
rendelkezünk. Szintén 2012-ben, majd 2015-ben
az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” valamint a
„Madárbarát Óvoda”címet. A szülőkre a nevelési
folyamatban, mint együttnevelő partnerekre
támaszkodunk. Velük közösen keressük a
gyer
mekek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb
módszereket, eljárásokat és eszközöket.

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA
TELEPHELY
Óvodánk
a
Kelenföldi
városközpont
jól
megközelíthető,
védett
helyén
működő
7
csoportos
intézmény.
Tágas,
világos
csoportszobákkal, tornaszobával rendelkezünk,
amelyeket
igényesen
szépítünk.
Nagy
udvarunkon fák, bokrok biztosítják a jó levegőt
és környezetbarát játékok a változatos mozgás
lehetőségeket. Udvarunkon az Önkormányzat az
elmúlt években jelentős mértékű felújítást hajtott
végre, ami még optimálisabb lehetőséget biztosít
a levegőzéshez, az udvari játékhoz. Nevelési
programunk kiemelten foglalkozik az egészséges
életmódra neveléssel, az egészséges életviteli
szokások kialakításának feladataival. Célunk az
önálló életvitelre képes, testileg - mentálisan
harmonikus
személyiség
kibontakoztatása.
Ennek
megvalósítását
segíti
pozitív
beállítottságú, elfogadó, megerősítő nevelési
stílusunk. Támogatjuk, segítjük a gyermeki „én”
kibontakoztatását, erősítjük a kialakuló társas
kapcsolatokat, szocializációs törekvéseket. Az
iskolai életmódra való felkészítést - a gyermekek
legfontosabb tevékenységén - a játékon keresztül
érjük el.
Feladataink megvalósításában hagyományosan
használjuk fel még a következő tevékenységeket:
• naponta mozgás, levegőzés
• séták, kirándulások évszakonkénti szervezése a
természetben
• tartásjavító láb- és gerinctorna
• rendszeres gyümölcs- és zöldségfogyasztás
• óvodánk hagyományőrző programjai
• logopédiai foglalkozások
• művelődési programok
2012-ben, majd 2015-ben az óvoda elnyerte a
„Zöld Óvoda” valamint a „Madárbarát Óvoda”
címet, mely elvárásainak ez irányú tevékenysége
in
ket egyre bővítve felelünk meg. A 2013/2014es nevelési évben az Újbudai Pedagógiai
Intézet támogatásával óvodánk is tagja lett a
Tehetségpontok egyre bővülő hálózatának.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
ÉSZAK–KELENFÖLDI ÓVODA SZÉKHELY
Fontosnak érezzük megőrizni szokásainkat,
hagyományainkat,
melyeket
az
elmúlt
évtizedekben alakítottunk a mozgás, zene,
néphagyomány, környezettudatosság jegyében.
Pedagógiai
programunk
alapja,
a
játék,
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tapasztalatszerzés,
élménynyújtás,
melyek
segítségével neveljük gyermekeinket. Kiemelten
építünk a családokra, szülőkkel való együtt
működésre, hogy céljainkat vidám hangulatban
elérjük, gyermekeink képesek legyenek az iskolai
életmódra. Az együttnevelés hatékonysága
érdekében fontosnak tartjuk a szülő-peda
gógus egységes nevelési elveken alapuló
együttműködését.
Az évszakokhoz, és az óvodai életbe beilleszthető
világnapokhoz kapcsolódó programjaink például
a föld napja, gyaloglók napja, közlekedj okosan
biciklis nap, zsibvásár, Márton napi lámpásos
felvonulás, víz világnapja, állatok, madarak és fák
világnapja, évzáró játszóház, valamint egyéb a
gyerekek számára kedves ünnepek megtartása,
melyek nemzeti értékeink részei.
ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA TELEPHELY
Az ünnepek szépséget, ritmust, értelmet
adnak a hétköznapoknak. Minden esetben a
leglényegesebb az érzelmi ráhangolódás. A
közös készülődés, tervezgetés, a holnap öröme
távlatot jelenthet a gyermekek számára, ezért az
óvodában célszerű minden alkalmat megragadni
a hagyományok, az ünnepek kialakítására.
„Néphagyományainkon alapuló hagyományőrző
programunk” az őszi – téli – tavaszi időszakban,
az ünnepkörökhöz tartozó kismesterségek
jegyében teszi lehetővé, hogy a gyermekek
megismerkedhessenek múltunk hagyományaival.
Nem ünnepkörökhöz tartozó hagyományok:
• Szotyi avató – Szotyi búcsúztató kerti bál
• Benedek Elek nap (népmese jegyében)
• Őszi – téli – tavaszi tanösvény
• Zene világnapja
• Állatok világnapja -  Víz világnapja -  Föld
napja - Madarak és fák napja – Környezetvédelmi világnap (zöld jeles napok)
• Március 15
• Édesanyák – Nagymamák köszöntése
• Csoportok évzárója
KEVEHÁZA utcai ÓVODA TELEPHELY
A már kialakított hagyományainkat megőrizve,
mint
pl.
kirándulások,
múzeum-,
és
színházlátogatások, helyi óvodai rendezvények
szervezése, (bábszínház, táncház) sportnapok,
csoportos játszónapok.
Hagyományaink, ünnepeink:
• Lámpás felvonulás
• Keve Nap-családi nap

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ikulás (bábműsor)
M
Karácsony
Farsang
Március 15.
Húsvét-(locsolkodás,tojáskeresés)
18 nap alatt a Föld körül- Föld Napi terepverseny
Anyák napja
Nagycsoportosok búcsúztatása
Évzáró – Gyermeknap - Táncház

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA TELEPHELY
A
hétköznapoktól
eltérő
„másságra”,
a
készülődésre, a várakozásra a gyerekeknek
is szüksége van. Gyermekeink sajátosan
ünneptől ünnepig mérik az időt. Az ünnepek
tartalmát kiemelve, népszokásokat felelevenítve
örülünk egymásnak, az együttlétnek. Az
ünnepeken
testünket,
lelkünket
egyaránt
ünneplőbe öltöztetjük. Hagyományaink részben
folyamatosan teremtődnek, részben a már
meglévők évről évre új tartalmakkal bővülnek.
Hagyományaink, ünnepeink:
• Palántává fogadás – újonnan érkezett gyermekeink köszöntése;
• Mikulás;
• Adventi készülődés, karácsonyvárás, karácsonyi
kézműves műhely;
• Adventi est – mézeskalácsos, gyertyaillatú közös zenélés;
• Télbúcsúztató - farsang;
• Március 15.;
• Húsvét - tojáskereső;
• Palánták nap – névadó ünnep;
• Föld nap; Madarak, Fák napja és más ”Zöld jeles
napok”;
• Anyák napja,
• Pünkösd – népzenei táncház, énekes-verses
népi játékok, vásári forgatag;
• Gyermeknap;
• Életmódnapok – szülőkkel közös óvodai programok, játékok, vetélkedők, előadások, valamint
helyben és helyszínen tervezett kulturális programok;
• Iskolába menők búcsúztatása;
• Nagycsoportosoknak erdei tábor szervezése.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Az Észak – Kelenföldi Óvoda székhelye és telephelyei minden hétköznap reggel 600–1800-ig
tartanak nyitva. Az érkező és távozó gyermekek
felügyeletét ügyeleti rendszerben szakképzett
óvodapedagógus látja el reggel 600–700 és délután 1700–1800 óra között.
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Ingyenes szolgáltatás a Fenntartó XI. Kerület Újbuda Önkormányzata részéről gyermekeinknek
hetente két alkalommal, az óvodai napirendbe
beépítve:
• Gyógytestnevelés foglalkozás nagycsoportosok részére, valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi tagintézménye
részéről:
• Logopédiai foglalkozás középső és nagycsoportosok részére.
Ingyenes szolgáltatás hetente egy alkalommal,
ahol szülői igényként jelentkezett:
• Hittan (katolikus, református) -  kis-, középső-, nagycsoportosok részére.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
ÉSZAK–KELENFÖLDI ÓVODA SZÉKHELY
A jelenleg működő, 5 osztatlan, integráló csoportunkba várjuk a leendő kicsiket. Igény szerint a 6.
csoportunk visszanyitására is lehetőség nyílik. Csoportjaink lehetőség szerint 25 fővel indulnak a sajátos nevelésű gyermekek figyelembe vételével.
ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA TELEPHELY
Az elmúlt évek alatt megbizonyosodtunk
arról, hogy az osztatlan (vegyes életkorú)
csoportokban hatékonyabb a nevelés, a
szocializáció és az egyéni eltérések toleranciája,
mert
a
szociális
kapcsolatok
számtalan
variációja alakul ki. A nagyok mintája, példája
utánzásra ösztönző, az óvodapedagógus több
időt tud fordítani a gyermekek megismerésére,
a differenciált fejlesztésre, a gyermekek hosszú
időt és esélyt kapva fejlődnek.

nevelési évben 50 gyermek felvételét tervezzük
2 kiscsoportba. A felvételre jelentkezésnél óvodánk körzetében, illetve a kerületünkben lakók
előnyt élveznek. Alapító Okiratunk szerint a kerületi cukorbeteg gyermekek ellátására kijelölt
intézmény vagyunk.

NYÍLT NAPOK, PROGRAMOK IDŐPONTJA
ÉSZAK–KELENFÖLDI ÓVODA SZÉKHELY
Szívesen fogadjuk az érdeklődő családokat,
hogy megismerjék az óvó néniket és a csoportokat.
Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2019. március 19-én és április 9-én délelőtt 1000–1100 között, hogy személyesen ismerjék
meg az intézményünk adta lehetőségeket, így
közvetlenebbül tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik
kéréseiket.
ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA TELEPHELY
A gyermekeink nyugalma érdekében nem
szervezünk nyílt napokat, viszont szívesen látjuk
a kedves érdeklődőket április második felében
(2019. április 16. – április 27.) hétköznapokon
délelőtt játékidőben 1000-től 1100-ig, hogy
személyesen ismerjék meg az intézményeink
adta
lehető
ségeket,
így
közvetlenebbül
tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik kéréseiket,
problémáikat. Kérjük, éljenek a felkínált
lehetőséggel akár gyermekükkel együtt, hiszen
lehet, hogy a kisgyermek maga talál rá a számára
kedves óvó nénire. Mi pedig azon leszünk, hogy
kívánsága teljesüljön.
KEVEHÁZA Utcai ÓVODA TELEPHELY

KEVEHÁZA Utcai ÓVODA TELEPHELY
A 2019/2020-as nevelési évben valamennyi
vegyes csoportunk fogad majd gyermekeket.
A beiskolázástól függően, várhatóan 40-45
főt (Bagoly, Katica, Őzike, Sün, Micimackó és
Vackor). Jelentkezéskor elsőbbséget élveznek a
körzetileg a telephelyhez tartozó gyermekek, a
már hozzánk járó gyermekek testvérei, valamint
a telephelyi specifikum (Montessori pedagógia)
iránt érdeklődő családok.

Szívesen fogadjuk az érdeklődő családokat
annak érdekében, hogy megismerkedhessenek
az óvodapedagógusokkal, valamint a nevelési
környezettel.
Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2019. március 21-én és április 9.-én délelőtt
0900–1100 között, hogy személyesen ismerjék meg
az intézményünk adta lehetőségeket, így közvetlenebbül tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik kéréseiket.

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA TELEPHELY
ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA TELEPHELY
Telephelyünk hét csoporttal működik. Az igények és a lehetőségek szerint szervezünk azonos
és vegyes életkorú csoportokat is. A következő

Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és
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Kedves Szülők és Óvodánk
iránt érdeklődők!
A Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda jelenlegi formájában
(a Neszmélyi székhely-és telephely, a Napsugár telephely és a Kelenvölgyi telephely óvodában) 2015
óta fogadja a gyermekeket.

A Kelenvölgy-Őrmezei
Óvoda Kindergarten in
Kelenvölgy-Őrmező

szüleiknek 2019. március 20-án és április 10-én
délelőtt 900–1100 között.
Tájékoztató beszélgetésre kizárólag a felnőtteket várjuk ugyanezeken a napokon 1700 órakor.
A felvételt nyert gyermekek szülei részére a szülői értekezlet időpontját a felvételi hirdetményben közöljük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
Köszönjük érdeklődésüket, és szeretettel várjuk
intézményünkbe. Kérjük, látogassanak el a
honlapunkra is, ahol betekintést nyerhetnek napi
életünkbe, örömeinkbe.
További általános tájékoztatásért fordulhatnak:
Tóth Ildikó – intézményvezetőhöz,
Egri Gyöngyi – függetlenített intézményvezető-
helyetteshez.

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2019. május 6–10.
800-1800
ÉSZAK – KELENFÖLDI ÓVODA - SZÉKHELY
KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA - TELEPHELY
ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA – TELEPHELY
A megjelölt épületekben párhuzamosan történik a
beiratkozás.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
A beiratkozást követően minden családot
elektronikus úton, illetve a helyben szokásos
hirdetményben értesítünk arról, hogy gyermeküket
el tudtuk-e helyezni intézményünkben. Az
értesítés várható időpontja 2019. június első hete.
Június második hetében a felvettek számára
szülői értekezletet tartunk minden épületünkben
a telephelyi specifikumoknak megfelelően. Az
értekezletek pontos idejét 2019. június 3-áig
honlapunkon jelezzük.

ÉSZAK–KELENFÖLDI ÓVODA SZÉKHELY
Telefon/fax: +36 1 204-6899, +36 1 205-7443
Tóth Ildikó intézményvezetőhöz,
Ághné Czap Edit intézményvezető-helyetteshez.
ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA TELEPHELY
Telefon/fax: +36 1 204-6899, +36 1 205-7443
Ficzere Hernics Éva intézményvezetőhöz,
Ficzere Hernics Éva intézményvezető-helyetteshez.
KEVEHÁZA Utcai ÓVODA TELEPHELY
Telefon/fax: +36 1 204-0851
Tóth Ildikó intézményvezetőhöz,
Vighné Dán Irén Ildikó intézményvezető-helyetteshez.
ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA TELEPHELY
Telefon/fax: +36 1 203-2238
Tóth Ildikó intézményvezetőhöz,
Fejes Imréné intézményvezető-helyetteshez.

Kelenföld

Székhely:
1112 Budapest, Neszmélyi út 22–24.
Telefon/fax: +36 1 310-3415
E-mail:
info@kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu
Honlap:
kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu
Megbízott vezető: Karkus Mihályné
Megbízott függetlenített vezetőhelyettes: Juhász
Tünde
Telephelyek

Neszmélyi Úti Óvoda telephely
„B” épület
1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
Telefon/fax: +36 1 310-4882
Telephelyi vezetőhelyettes: Horváth Viktória
Másodhelyettes: Szilágyi Erika

Újbudai Napsugár Óvoda
telephely
1112 Budapest, Menyecske u. 2.
Telefon:
+36 1 310-0132
Fax:
+36 1 248-1807
Telephelyi vezetőhelyettes: Balázsné Vincze Erika
Másodhelyettes: Mustyák Renáta

Kelenvölgyi Óvoda telephely

A Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda óvodapedagógusai
módszertani szabadsággal élve a gyerekek mindenek felett álló érdekeit képviselik nevelőmunkájuk
során mind a 16 csoportban.
Mindhárom intézményben a projektmódszer alapján, a helyi környezeti adottságokat figyelembe
véve, a gyermekek tapasztalatszerzésre építve valósul meg az óvodai nevelés.
Óvodapedagógusaink a gyerekekkel együtt ter
vezve biztosítják, hogy óvodásaink az őket érdeklő
tevékenységekben elmélyedhessenek, ezáltal sze
mélyiségük kibontakozhasson és fejlődhessen.
Bízunk abban, hogy óvodásainknak biztosítani
tudjuk a saját élményű tanulás feltételeit élménydús programokkal, a természeti környezet szép
ségeinek „felfedezésével”, a családok bevonásával,
mert hisszük és valljuk, hogy „Az oktatás nem arról
szól, hogy megtöltünk egy csuprot, hanem hogy
meggyújtunk egy tüzet.” (W. Butler Yeats).
Az óvodás évek alatt is a gyermekek nevelésében a család elsődleges feladata megmarad, de
a gyerekek fejlődéséért a család és az óvoda is
felelős. Az Óvoda nevelés során a szülőkre az
együtt
nevelés folyamatában is együttműködő
partnerként számítunk, mert az óvodai nevelés
csak a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve
tudja biztosítani a gyermekek testi-lelki fejlődését, iskolai évekre való felkészítését.
Hívogató kiadványban szeretnék Önöknek – a
családoknak, szülőknek – pár gondolatébresztő
tanácsot adni, hogy megkönnyítsem/megkönnyít
sük döntésüket az óvodaválasztásban.
Bevezetőmet Véghelyi Balázs szavaival zárnám,
miszerint „Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek
lenni!”

1116 Bp., Kecskeméti József u. 11–15.
Telefon:
+36 1 424-8072
Fax:
+36 1 424-8073
Telephelyi vezetőhelyettes: Bernáth Ágnes
Másodhelyettes: Helmle Zoltánné

Kelenvölgy

Az Ó voda veze tőj e

45

46

Az óvodák BemutAtkozásA

ÓVODAhívogAtó 2019/2020

ÖNKORMÁNyzATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK

A kelenvÖlgy-őrmezei óvodA
BemutAtásA
Az intézmény 1 székhely óvodával és 3 telephellyel,
4 épületben összesen 16 óvodai csoporttal működik
– melyből egy a 2018/2019-es nevelési évben a fenntartó hozzájárulásával szünetelt –, 425 kisgyermek
befogadására alkalmas.
Az adott „telephelyek” nevelőközössége hosszú
éveken keresztül hangsúlyt fektetett a következőkre:
• egészséges életmódra nevelés
• környezet megismerésére nevelés
• sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása
• német nemzetiségi nevelés
• anyanyelvi nevelés
A hozzánk járó gyermekek nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok és a
munkájukat segítő szakképzett gyógypedagógiai
asszisztensek és pedagógiai asszisztensek,
valamint dajkák végzik.
A szabad óvodaválasztás lehetőségével élve más
kerületekből, esetleg vidékről érkező gyermekek
felvételét is ellátjuk, amit elsősorban a szülők Xi.
kerületbeli munkahely választása indokol.
Bízunk abban, hogy gyermekeink számára szép
emlékeket, további életükhöz pedig használható
útravalókat tudunk adni.

várakozást. 1983-ban adták át a székhelyépületet,
mely akkor elsődlegesen a lakótelep gyerekeinek ellátását biztosította. 2016 szeptemberében
kresz-parkkal bővült óvodánk udvara.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációjának lehetőségére, valamint a mikro- és makrotársadalmi változásokra óvodánk rugalmasan
reagált, és 1994-ben megnyitotta kapuit a
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
nevelése előtt. Az emelkedő gyermeklétszám
eredményeként Újbuda Önkormányzata az óvodabővítések keretében 2011-ben megnyitotta „B”
épületünket. Így az eddigi négy csoport mellett
további két csoportban tudjuk a kisgyermekek
ellátását vállalni intézményünkben.
Alapító okiratunkkal összhangban értelmi sérült és autizmussal élő gyermekeknek kínálunk
együttnevelést a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei” alapján.
A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása
sajátos arculatot ad óvodánknak, melyet a
különbözőségekre való nyitottság, az elfogadás,
az egyenlő esélyek biztosítására való törekvés és
a tolerancia jellemez.
E szemléletünk hatja át pedagógiai munkánk
mindennapjait, amely során érzékenyen reagálunk az egyre gyakrabban megjelenő hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek problémáira.
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Az együttneveléshez szükséges tárgyi felszereltségünk korszerű, állandó bővítése, megújítása
fenntartói, illetve pályázati, alapítványi támogatásokból folyamatosan történik.
Nevelőtestületünk tagjai igényes, magas szakmai képzettségűek, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola számos speciális tanfolyamát
elvégezték. Az egyéni képességeket fejlesztő,
felzárkóztató munkájukban használják a Sindelarzsoldos felmérést és terápiát.
A Neszmélyi úti székhely és telephely óvodában
minden gyermeknek felkínáljuk az inpp gyakorlóprogramba való részvétel lehetőségét.
(2018/2019-es nevelési évben az INPP-t szüneteltetjük.)
Az óvodapedagógusok munkáját két gyógypedagógus, három gyógypedagógiai és két
pedagógiai asszisztens, valamint a fenntartó által
biztosított óvodapszichológus, utazó logopédus
és gyógytestnevelő segíti.
A kerület szakmai munkáját korábban bázisóvodaként, 2016-tól sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlődését koordináló szakmai
centrumként is segítjük továbbképzések, előadások, bemutatók tartásával, minden érdeklődő
és intézmény számára nyitott fejlesztő munkaközösség működtetésével.

A nevelőtestület számára sikerélményt, belső
elégedettséget jelent, ha a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek, bizalommal fogadnak
bennünket, s igyekszünk megnyerni őket az
óvodai élet gazdagítására, munkánk segítésére,
szükség esetén a nevelőmunkánk hatékonyabbá
tételére.

neszmélyi Úti óvodA székhely
intézmény és telephely
1112 Budapest, neszmélyi út 22–24.
1112 Budapest, neszmélyi út 36.

A Neszmélyi Óvoda Őrmező központjában, hangulatosan parkosított zöld területtel körülölelt,
családias lakótelepi óvoda, melyben 6 homogén
életkorú csoport működik. A gyermekcsoportszobák tágasak, világosak. Mind a hat csoportszobának saját mosdója, öltözője és kertkapcsolata van a játszóudvarral. A tágas előterek zöld
fallal biztosítják a szülők számára a kényelmes

A hangsúlyt elsősorban a testi képességek fejlesztésére helyezzük, hiszen ezek minden más
képesség kialakulásának gyökerei. Fejlesztőmunkánkat a korszerűen, minden igényt kielégítően
felszerelt tornaszoba, valamint az udvari állandó
és mobil mozgásfejlesztő eszközök segítik.
Sokat teszünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséért a többségi és a sajátos nevelési igényű
gyermekek együttnevelése során.
A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
gyógypedagógiai fejlesztésére kialakított gyógypedagógiai foglalkoztató eszközeit folyamatosan
gyarapítjuk, fejlesztjük, hogy minden gyermek
képességeinek
megfelelően
hozzáférhetőek
legyenek.

kelenvÖlgy

• Az innovatív pedagógiai törekvések különböző
elemeit (pl. Waldorf, Lépésről-lépésre) beépítjük
pedagógiai nevelőmunkánk folyamatába.
• A nap folyamán biztosítjuk a gyermekek
megnövekedett mozgásigényének, szükségleteinek kielégítését.
• Egyéni bánásmóddal segítjük szocializációs
fejlődésüket.
• Minden gyermeknél alkalmazzuk a prevenciót.
Az arra rászorulók esetében egyéni fejlesztési
terv alapján kompenzáljuk a részfunkciókban
való lemaradást.
• 2016. szeptemberében beindítottuk a német
nyelvvel való érzékenyítést a napsugár
óvodában is.
• Az óvodai nevelés keretében folyó személyi
ségfejlesztés eredményeként képessé tesszük
gyermekeinket az iskolai közösségbe történő
beilleszkedésre, tanulmányaik megkezdésére.
A különböző pedagógiai törekvések hatással voltak
szemléletünkre. így került gondolkodásmódunk is
egyre közelebb a természethez, a természetességhez. Megóvásuk egyre nagyobb súllyal szerepel – a világban és nálunk egyaránt – mivel jelenleg
mindkettő veszélyeztetett helyzetben van.
2002-ben elnyertük a „Madárbarát Óvoda”
címet. 2009-ben pedig sikeres pályázatunk
eredményeként három évre, majd 2012-ben
és 2015-ben újabb három évre megkaptuk a
„zöld Óvoda” címet. A címek köteleznek és
meghatározzák szemléletünket, e területen
végzett nevelőmunkánkat.
szellemi és tartalmi megújulásunkat felszereltségünk igényes megválasztása is szolgálja.
ezért törekszünk a természetes anyagok és
kiegészítők használatára.

ÚjBudAi nApsugár óvodA telephely
1112 Budapest, menyecske utca 2.

Dél-Budán, a XI. kerületben, az őrmezei lakótelepen,
a Dúdoló Bölcsőde és az Őrmezei iskola szomszédságában található.
évek óta ellensúlyozni próbáljuk a lakótelepi környezet kedvezőtlen hatásait a gyereknevelésben.
nevelési elveink:
• Nevelési rendszerünkben hangsúlyosan kezeljük
a külső világ tevékeny megismerését.
• Egyre több természetes anyaggal ismertetjük
meg és vesszük körül a gyermekeket.

fontos számunkra, hogy korszerű, esztétikus
és az érdeklődést spontán módon felkeltő
szerep- és képességfejlesztő játékok álljanak a
gyermekek rendelkezésére. óvodákban áttértünk a környezetbarát tisztítószerek használatára a 2016-os nevelés évtől.
2017. őszén óvodánk kívül kehop eu-s pályázat
keretében megszépült: hőszigetelést és új
napsárga festést kapott.
A 2018/2019-es nevelési évben kértük a
fenntartótól egy csoport szüneteltetését, mely
csoport igény esetén a 2019/2020-as nevelési
évben visszaállítható.

kelenvÖlgy
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Csoportszobáink belül is világosak, berendezésükkel
hangulatos, családias légkört árasztanak.
Kihúzható napvédő ernyővel felszerelt, fedett
teraszaink is vannak. Hatalmas zöld területű udvar
ral rendelkezünk.
A gyermekek egészségének megóvása és erősítése
érdekében ezeket a lehetőségeket nevelési céljaink
és feladataink szolgálatába állítjuk.
A gyermekek mozgásigényének kielégítését:
• a tornaszobában korszerű sporteszközökkel
• az udvaron természetes anyagokból készült
fával, kötéllel kombinált mászókák, rollerek,
kismotorok napi használatával biztosítjuk
Minden csoport magán viseli az ott dolgozó felnőt
tek szemléletét, egyéniségét és nevelési attitűdjét.
Testületünk belső igénye töretlen a szakmai
megújulásra. Ennek érdekében továbbképzésekre
járunk, szakirodalomban búvárkodunk, különböző
témákban, fogalmak, elvek tisztázásában folya
matosan végzünk elemző munkát, véleménycserét.
Évek óta tapasztaltuk, hogy folyamatosan nő azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen részképességhiánnyal, vagy különböző beilleszkedési

Célunk, hogy a gyerekek egyéni adottságaiknak
megfelelően, a bennük rejlő képességeket, készségeket változatos tevékenységek végzése során,
lehetőleg játékba ágyazottan, szorongás és frusztráció nélkül, sikerélménnyel gazdagodva kibontakoztathassák.
Óvodapedagógusaink olyan mintákat közvetítenek, melyek fejlesztik a gyermekekben lévő pozitív
tulajdonságokat, érzelmileg gazdag, alkalmazkodó,
környezetükben biztonságosan eligazodó, toleráns
emberekké neveljük őket.
Esztétikus, barátságos, világos, jól felszerelt csoportszobákkal, tornateremmel és ápolt, rendezett
kerttel, nagy teraszokkal várjuk a hozzánk érkező
gyermekeket.

Óvodaszintű hagyományok a KelenvölgyŐrmezei Óvoda székhelyén és 3 telephelyén:
Kirándulás:
• Tavaszi egész napos kirándulás
• Kerületi visszatérő kirándulás

Kelenvölgyi Óvoda telephely
1116 Budapest, Kecskeméti József u. 11–15.

Óvodánk a főváros délnyugati részén, Kelenvölgyben helyezkedik el, négy csoportos óvoda, családi
házakkal körülvett zöldövezetben.
Óvodánkban a gyermekeket szakmailag felkészült,
melegszívű óvónők és dajkák várják, akik a rájuk
bízott
gyermekek
testi-lelki
szükségleteinek
maximális kielégítésén fáradoznak.

Önkormányzati fenntartású óvodák

A gyerekek életkori sajátosságait és pedagógusaink
képességeit figyelembe véve Újbuda Német
Önkormányzata támogatásával alakítottuk ki a
nemzetiségi nevelést, a gyermekek érzékenyítését
a német nyelv iránt óvodánkban. Második
nyelvünket, a németet úgy építettük be az óvoda
mindennapi életébe, hogy elsődlegesen a gyerekek
szókincsét bővítjük olyan területeken, amelyekben
anyanyelvükön már biztosan mozognak.

Az óvoda a szülők felé nyitott: a családok betekinthetnek gyermekeik óvodai életébe nyílt nap,
fogadó
órák, barkácsdélutánok, ünnepek, rendez
vények alkalmával, valamint az óvoda nyilvános
dokumentumainak áttekintésével is.

problémával küzdenek. Ebből kiindulva 2011 júni
usában, szeptember 1-jei hatállyal alapító okiratunk
módosult, ami már tartalmazta a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált óvodai nevelését a szakértői bizottság véleménye alapján.

Az óvodák Bemutatkozása

ÓvodaHívogató 2019/2020

Gyermekünnepek:
• Mikulás
• Adventi készülődés
• Farsang csoportonként
• Húsvét
• Gyermekhét
• Erntedankfest a Kelenvölgyi óvodában
• Márton-nap mind a három óvodában
Óvodai ünnepek:
• Évzáró
• Nagyok búcsúztatása
• Anyák napja
• Családi Sportnap

Nyitva tartás

Óvodai jelentkezés időpontja

A Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda intézményei reggel
600-tól este 1800-ig várják az óvodás gyerekeket.

2019. május 6–10-ig 800–1800 óráig.
2019. május 6-án Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda
Kelenvölgyi telephelyén
2019. május 7-én a Napsugár Óvoda telep
helyen,
2019. május 8–9–10-én az Óvoda székhelyén.

Nyílt napok a KelenvölgyŐrmezei Óvodában
• A
 Székhely Óvoda és Neszmélyi telephely
Lila csoportjában Balázsné Dienes Irénke
várja a leendő kiscsoportos gyerekeket 2019.
április 3-án 930–1130 óráig.

További felvilágosítás kérhető a telephely vezető
helyettesektől: Bernáth Ágnes (Kelenvölgyi), Balázsné Vincze Erika (Napsugár) és Horváth Viktória (Neszmélyi).

• A
 Kelenvölgyi Óvoda telephelyen (Kecske
méti J. utcai épület) a Napocska csoportban
Nemes Réka és Helmle Zoltánné várja a
kiscsoportos gyerekeket 2019. április 4-én
930–1130 óráig.

A beiratkozást követően a szülők gyermekük fel
vételéről a hatályos jogszabályok alapján írásban,
az intézményben kifüggesztett tájékoztatóról,
valamint honlapjáról értesülhetnek.

• A
 Napsugár Óvoda telephelyen a Mókus
csoportban Balázsné Vincze Erika és Nagy
Judit óvodapedagógusok várják a leendő
óvodásokat 2019. április 5-én 930–1130 óráig.

A felvételt nyert gyerekek szülei részére előre
láthatólag augusztus elején tartunk szülői értekezletet, melynek pontos idejéről a beiratkozások után
az óvoda honlapjáról informálódhatnak.
Kedves Szülők és gyerekek!
Várjuk Önöket óvodáink nyílt napján!

Nemzeti ünnepek:
• Március 15.

Kelenvölgy

Kelenvölgy
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Az óvodA BemutAtásA

bútorokkal berendezett csoportszoba található.
Minden csoportnak van külön gyermeköltözője
és mosdóhelyisége. Az épületben több fejlesztőszoba áll a szakemberek rendelkezésére.
Jól felszerelt tornatermünk megfelelő helyszín a
mozgásos tevékenységekhez és a közös színházi,
bábszínházi élmények biztosításához.

A lágymányosi óvodA a XI. kerület Lágymányos régiójában található, egy székhelyet és két
telephelyet magába foglaló intézmény. Az óvodák
egymáshoz közel helyezkednek el, tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek.

LÁGymÁNyOsI ÓVODA
Székhely:
1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/B
Telefon:
+36 1 365-1249
E-mail:
info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Weblap:
lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Karkus Mihályné
Függetlenített óvodavezető-helyettes:
Juhász Tünde Enikő
Székhelyi óvodavezető-helyettes I:
Dr. Marczellné Bartha Andrea
Székhelyi óvodavezető-helyettes II:
Becseics Ilona
telephelyek

ÚjBudAi csicsergő óvodA
telephely
1117 Budapest, Siroki u. 6.
Telefon:
+36 1 209-5825
Telephelyi óvodavezető-helyettes I:
Primné Vágvölgyi Éva
Telephelyi óvodavezető-helyettes II: Nagy Erika

ÚjBudAi nyitnikék óvodA
telephely
1114 Budapest, Kanizsai u. 17–25.
Telefon:
+36 1 209-9187
Telephelyi óvodavezető-helyettes I: Monspart Tamás
Telephelyi óvodavezető-helyettes II: Horváth Júlia

A székhelyen a maximális férőhelyszám 133.
Tíz óvodapedagógus munkáját két pedagógiai
asszisztens, öt dajka, egy óvodatitkár, egy takarító és egy kertész segíti. Az óvoda a Petőfi híd
budai hídfőjénél, a forgalomtól elzárt zöldövezetben fekszik. Nagy udvarral ellátott, kétszintes épület, amely a földszinten kettő, az emeleti
részen három csoportszobával és egy földszinti
tornaszobával rendelkezik. Óvodánk mind az
öt csoportszobája tágas, világos, esztétikusan
berendezett. Az intézmény 1971-ben épült egy
országos vetélkedő jutalmaképpen. A családok
számára könnyebbséget jelent, hogy szomszédságában bölcsőde és a közelben általános iskola
is van. Külön fejlesztőszobák adnak helyet segítő
szakembereink (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő) munkájának.
Pedagógiai munkánk során a legnagyobb hangsúlyt a környezettudatos, környezetbarát szemlélet formálása kapja, melynek célja az óvodai élet
folyamatában a gyermekek számára közel hozni
a természet, környezet megismerését, szeretetét,
védelmét, a fenntarthatóságra nevelést. Óvodánk
Madárbarát Óvoda és „zöld Óvoda” címmel rendelkezik. Kiemelten kezeljük a mozgás fejlesztését, ezért sokféle mozgásforma mellé beépítjük a
néptánc mozgáselemeit is.
Az ÚjBudAi csicsergő óvodA telephelyen a
maximális férőhelyszám 150. Tíz óvodapedagógus
munkáját három pedagógiai asszisztens, öt dajka,
egy óvodatitkár, egy takarító és egy kertész
segíti. Az óvoda a Móricz zsigmond körtér
szomszédságában, az Allee bevásárlóközponttal
szemben, a városi forgalomtól mégis elzártan,

lágymányos-gellérthegy

egy 1971-ben épült társasház félemeletén működik. Az intézmény öt csoportszobája és az
egyenként hozzájuk rendelt öltözők, mosdók
kialakítása egységes szerkezetű, így a gyermekek
számára is könnyű tájékozódást, ezzel biztonságos
átjárhatóságot jelent. Tornaszobánk gazdag
eszköztárával és akadálymentes terével szolgálja
a testi nevelést. Logopédiai és fejlesztőszobáink
helyet adnak a segítő szakemberek speciális
tevékenységének, és a szülőkkel történő fogadóórák lebonyolításának is. A társasházakkal körbezárt, színes, óriás mászókákkal felszerelt belső
udvarunk biztonságos és áttekinthető terepe a
szabad levegőn való tartózkodáshoz. Gondos
odafigyelésünknek köszönhetően elnyertük a
„Madárbarát Óvoda” és a „zöld Óvoda” címet.
Szociális érzékenység jellemzi munkánkat, fontos
az elfogadás önmagunkkal és másokkal szemben,
nevelésünk fontosnak tartja a pozitív érzések
megerősítését.
Az ÚjBudAi nyitnikék óvodA telephelyen
a maximális férőhelyszám 240. Tizenhat óvodapedagógus munkáját három pedagógiai asszisztens, nyolc dajka, egy óvodatitkár, két takarító,
egy konyhás és egy kertész segíti. Az óvoda egy
csendes, egyirányú utcában helyezkedik el, a
Kosztolányi Dezső tér közelében.
Az 1973-ban épült, kétemeletes „u” alakú panel
épületben nyolc világos és tágas, korszerű

Óvodánk tagolt udvarán változatos mozgáslehetőséget biztosító mászókák, csúszdák várják
a gyermekeket. A jó levegőről a közeli parkok
nagy fái is gondoskodnak. „Madárbarát Óvoda”
és „zöld Óvoda” címmel rendelkezünk.
Az intézmény egyedisége: az IKT (információs
és kommunikációs technológia) eszközök óvodai
alkalmazása a napi fejlesztő tevékenységekbe
építve.
A lágymányosi óvodA kÖzÖssége – „a
tradicionális óvodai nevelés szellemiségének”
megőrzése mellett – törekszik a társadalmi és a
neveléspolitikai változásoknak történő folyamatos
megfelelésre. Hisszük és valljuk, hogy a nevelés
eredményességéhez elengedhetetlen a család és
óvoda együttműködése, de tiszteletben tartjuk,
hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere a
család. Megfelelő pedagógiai környezet kialakítása
mellett fontos számunkra, hogy óvodánk – minden
feladatellátási helyen – tiszta, esztétikus, jól felszerelt
legyen.

áltAlános felAdAtAink
Az egészséges életmód alakítása: egészségnevelési program alkalmazása, különös tekintettel a
mindennapos testmozgásra, gyógytestnevelésre.
Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
biztosítása, a gyermekek esélyegyenlőségének
megteremtése, a szülő, a gyermek és a
pedagógusok együttműködésének támogatása, a szociális hátrányok enyhítését segítő
tevékenységek gyakorlása, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek inkluzív nevelése, az érzékenyítő program lehetőségeinek felhasználása.
A környezeti értékekhez fűződő pozitív attitűd
formálása, különös tekintettel a környezettudatos
szemléletmód és a nemzeti identitástudat
alakítására, valamint a közlekedésbiztonsági
ismeretek elmélyítésére.
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
biztosítása a spontán játék elsődlegessége a
tevékenységek rendszerében, képességfejlesztés
a komplex tevékenységekben.

lágymányos-gellérthegy
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Egyéb fontos információk
Intézményünk ötnapos munkarendben működik,
hétfőtől péntekig 600–1800 óra között tart nyitva. Reggel 600–730 óráig és délután 1700–1800 óra
között ügyelettel biztosítja a korán érkező és a
későn távozó gyermekek ellátását. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt
óvodapedagógus foglalkozik.
Térítésmentes logopédiai ellátásban és gyógytestnevelésben részesülnek az erre rászoruló
gyermekek.
Óvodánk – igény szerint – az ingyenes hitoktatás lehetőségét biztosítja.

A 2019/2020-aS nevelési évben
várható szabad férőhelyek
A Lágymányosi Óvodában azonos életkorú
gyer
mekekből álló csoportok kialakítására
törekszünk. A jelentkezők életkorától és
létszámától függően vegyes életkorú csoportok
kialakítása is lehetséges.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fogadása
mindhárom intézményben: „Óvodánk a fenntartói
elvárásoknak eleget téve alapító okirata szerinti feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye
alapján; Beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos,
vagy súlyos rendellenességével küzdő gyermekek
nevelése; Gyógytestnevelési pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása. Az óvodai beiratkozáskor
szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének
bemutatása, annak érdekében, hogy számára a
megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani tudjuk.” (Lágymányosi Óvoda Házirendje
2018.)
Az integráció és inkluzív nevelés hatékony megvalósítása érdekében óvodapedagógusaink közül többen elvégezték a Kézenfogva Alapítvány
által szervezett „Közös a Napunk” közvéleményformáló érzékenyítő képzést. Az itt tanult módszerek, játékok alkalmazásával elfogadó szemléletüket az óvodába járó gyermekeknek átadják,
és a szülők felé is közvetítik.
A „Biztonságos közlekedés Program”-hoz való
csatlakozással a családok nevelőmunkáját egészítjük ki – a gyermekek testi épségének megőrzése, szabálytudatuk erősítése, a közösséghez
való alkalmazkodás céljából.

A Lágymányosi Óvoda nevelőtestületének tagja
egy fő gyógypedagógus, egy fő pszichológus,
akik óvodánk gyermekeinek speciális ellátásában
vesz részt, valamint öt fő gyógytestnevelő, aki
utazó státuszban a kerület óvodáiban segíti – az
ortopéd orvos diagnózisa alapján – a gyermekek
mozgásfejlődését. Intézményünk az óvodai
gyógytestnevelést segítő Szakmai Centrumként
is működik.

Hagyományaink, ünnepeink
A Lágymányosi Óvodában változatos progra
mokkal színesítjük óvodásaink életét. Ezek az
ünnepélyek, rendezvények az évszakokhoz, és
a székhely, valamint a telephelyek kialakított
hagyományaihoz kötődnek. Ezek közül néhány:
Őszi szüreti mulatság, Mikulás, karácsony,
farsang, jeles napok, gyermeknap, évzáró
ünnepség. A programokba lehetőség szerint a
szülőket is bevonjuk. Évente többször színházba
megyünk, a székhelyre és a telephelyekre is
hívunk zenészeket, színészeket, bábszínházat.
Kirándulásokat szervezünk, amelyek célja a
szűkebb és tágabb környezetünk megismerése.
Alapítványainkkal a fenntartó által biztosított
anyagi erőforrást kívánjuk kiegészíteni. Az így
befolyt összegeket a gyermekek fejlesztésére és
programjaik gazdagítására, eszköz- és játékvásárlásra fordítjuk.

Lágymányos-Gellérthegy

Lágymányosi Óvoda székhely:
várhatóan 45 férőhely
(1 kiscsoport és 1 vegyes csoportban)
Újbudai Csicsergő Óvoda telephely:
várhatóan 38 férőhely
(1 kiscsoport és 1 vegyes csoportban)
Újbudai Nyitnikék Óvoda telephely:
várhatóan 60 férőhely (2 kiscsoport)

Nyílt napok,
ismerkedési lehetőségek
Az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek
óvodáink mindennapjaiba, és megismerkedhetnek az óvodapedagógusokkal, a nevelő-oktató
munkát segítőkkel az alábbi időpontokban:
Lágymányosi Óvoda székhely:
2019. április 10. (Nyuszi és Pillangó csoport)
Újbudai Csicsergő Óvoda telephely:
2019. április 11. (Zöldike és Fülemüle csoport)
Újbudai Nyitnikék Óvoda telephely:
2019. április 5. és 9. (Lepke és Halacska csoport)
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket – gyer
mekükkel együtt – a fenti napokon és helyszíneken
830–1100 óra között.

Óvodai beiratkozás időpontja,
helyszíne
2019. május 6., hétfő 800–1800 óráig:
Lágymányosi Óvoda székhely
2019. május 7–8., kedd, szerda 800–1800 óráig:
Újbudai Nyitnikék Óvoda telephely
2019. május 9., csütörtök 800–1800 óráig:
Újbudai Csicsergő Óvoda telephely
2019. május 10., péntek 800–1800 óráig:
Lágymányosi Óvoda székhely
A kijelölt napokon a Lágymányosi Óvoda
körzetében lakó családok valamennyi hely
szí
nen be tudnak iratkozni a székhelyre és a
telephelyekre is, szívesen látjuk és fogadjuk őket.
A
felvétellel
kapcsolatos
döntésről
az
intézményvezető (a vonatkozó jogszabályok
által meghatározott időpontig) a következő
formában értesíti a szülőket: írásban (a határozat
kikézbesítése postai úton történik), a felvett
gyermekek névsorának az óvoda épületeinek
ajtaján való kifüggesztésével,valamint az intéz
mény honlapján való közzététellel.

A felvételt nyert óvodások
szülei részére szervezett
szülői értekezletek
időpontja, helyszíne
Lágymányosi Óvoda székhelyen:
2019. június 18., kedd 1630 óra
Újbudai Csicsergő Óvoda telephelyen:
2019. június 19., szerda 1630 óra
Újbudai Nyitnikék Óvoda telephelyen:
2019. június 20., csütörtök 1630 óra
Időpontváltozás esetén időben tájékoztatjuk az
érintett családokat.

További információ kérhető
Az info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu e-mail címen,
és az óvodák telefonszámain.
Szeretettel ajánljuk óvodánk honlapját is a tájé
kozódásra lagymanyosiovi.ujbuda.hu.
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sZENTImREVÁROsI ÓVODA
Székhely:
Telefon:

1113 Budapest, Badacsonyi utca 20–22.
Badacsonyi épület: +36 1 381-0670
Diószegi épület:
+36 1 361-2930
E-mail:
info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető neve: Balla Krisztina
Függetlenített óvodavezető-helyettes: Kissné Répási Anikó
Óvodatitkár: Kriskó Erika

A Szentimrevárosi Óvoda 2015 augusztusában jött
létre, a Szentimrevárosi Gesztenyéskert, az Alsóhegy utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda
összeolvadásával. Az intézmény székhelye az egykori Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, két
telephelye az Alsóhegy utcai Óvoda és az Újbudai
Karolina Óvoda.
Intézményünkben a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezi, gondoskodás és különleges védelem illeti
meg. A gyermek semmiféle módon, formában nem
részesülhet hátrányos megkülönböztetésben. Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
pedagógiai programunk: kör, kör ki játszik… , zenei
nevelés és néphagyományőrzés

telephelyek

Alsóhegy utcAi óvodA telephely

1113 Budapest, Karolina út 64–72.
Telefon:
+36 1 466-7358
E-mail:
info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: dr. Lenczné Szántó Gabriella
Óvodatitkár: Krisztik Erzsébet
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főiskolai végzettségű, rendszeresen művelődő
és önmagát képző kolléga. Szakvizsgázott
pedagógusunkból ketten fejlesztőpedagógusi
képzettséget szereztek. Ők segíteni tudnak
az egyre zaklatottabb életritmusból fakadó
gyermeki problémák megoldásában. Dajkáink
gyermekszerető, dajkaképzőt végzett segítő
kollégák. Az óvodapedagógusok munkáját két
pedagógiai asszisztens segíti.
kompleX személyiségfejlesztés A
kÖzÖsségBen
A Szentimrevárosi Óvoda Székhely intézménye
elsősorban a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére kötelezte el
magát a biztonságos környezet megteremtésével
szeretetteljes és mindenkit elfogadó légkörével.
Komplex módon, tudatosan tervezett, szervezett
nevelési helyzetek megteremtésével, vállaljuk
a gyermekek nevelését az óvodába lépéstől
iskolába lépésükig.
Valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek nevelésének
elsődleges színtere a család, intézményünk a
családi nevelésre épít és kiegészíti azt.
Az óvodás gyermek, fejlődő személyiség,
fejlődését egyedi adottságai, az érés folyamatának
sajátosságai, a spontán és tervszerűen alkalmazott
környezeti hatások befolyásolják. Mindezen
hatások következtében a gyermekeknek sajátos,
életkoronként és egyénenként változó testi és
lelki szükségletei vannak.

1118 Budapest, Alsóhegy utca 13–15.
Telefon:
+36 1 385-2557
E-mail:
info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Honlap:
szentimrevarosiovi.ujbuda.hu
Óvodavezető-helyettes: Rozsnyai Lászlóné
Óvodatitkár: Darvasi Attiláné Ildikó

ÚjBudAi kArolinA óvodA
telephely

Az óvodák BemutAtkozásA
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szentimrevárosi óvodA székhely
Óvodánk Dél-Budán, a XI. kerület fás, ligetes
részében, a Gellérthegy déli lábánál, a Badacsonyi
- Diószegi - Dávid Ferenc utca által határolt
területen található. Rövid sétányira van tőlünk
az Arborétum, a Feneketlen-tó és a Gellérthegy, ahol óvodás csoportjaink élvezhetik a friss
levegőt, csodálhatják a természeti szépségeket.
Kellemes, csendes, gesztenyefákkal övezett nagy
udvarunk biztosítja a gyermekek egészséges
mozgásigényének kielégítését, az edzettség
kialakítását és az egészség megőrzését.
Óvodásaink sok időt töltenek a szabad levegőn,
rollereznek és szabadon futkároznak. Két
nagyméretű tornatermünk is a mozgásfejlesztést
szolgálja. Csoportszobáink tágasak, világosak és
ízlésesen berendezettek.
Óvodánk személyi feltételei nagyon jók, a
tizennyolc
óvodapedagógus
mindegyike

lágymányos-gellérthegy

Gyermekközpontú felfogásunk szerint minden
gyermek egyszeri, megismételhetetlen csoda,
aki elfogadásra, biztonságra és szeretetre vágyik.
Ezért meleg, barátságos, családias óvodát
működtetünk. Nagy szabadságot és teret
adunk a játék során az egyéniség és kreativitás
megnyilvánulásának,
ugyanakkor
differenciált
fejlesztéssel
gondoskodunk
a
gyermekek
képességeinek
hatékony
kibontakoztatásáról.
Nemcsak
játéktevékenység
közben,
hanem
szervezett kezdeményezéseken és foglalkozásokon
is neveljük-tanítjuk gyermekeinket, mivel valljuk,
hogy nem minden gyermeknél elég, ha a spontán
érésre és fejlődésre hagyatkozunk. Toleráns és
empatikus pedagógusaink igyekeznek hatékonyan
megoldani a külön törődést igénylő gyerekekkel
való foglalkozást is. A partnerközpontúság jegyében
valódi együttműködést szorgalmazunk a szülőkkel.
Valljuk, hogy az óvoda a szülői ház nevelésére
kell, hogy támaszkodjék, s nem veheti át a szülők
szerepét. ugyanakkor elhivatott és magasan
képzett pedagógusaink nevelési tapasztalataikkal,
tudásukkal szívesen állnak a szülők rendelkezésére.

Alsóhegy utcAi óvodA telephely
Óvodánk a Kis-Gellérthegy tetején, szép természeti
környezetben található. Hat csoporttal, tágas, háromszintes udvarral fogadjuk a gyerekeket. A fákkal,
cserjékkel beültetett kertünk bőséges lehetőséget
kínál a nyugodt és változatos szabadtéri játékokhoz.
Az évkör teljes időszakában lehetőségünk van a természet megfigyelésére, figyelemmel kísérhetjük az
évszakok változásait.

A folyamatos napirend és a rugalmas hetirend
biztosításával, igazodunk a gyermekek egyéni
igényeihez, fejlődési folyamatához.
Hiszünk a szabad játék fontosságában és
fejlesztő hatásában. Az általunk felkínált
különböző tevékenységeket – foglalkozásokat
– ismeretszerzési lehetőségeket – játékidőben
tervezetten végezzük.
Nevelő munkánkat pszichológus és gyógypedagógus is segíti. A személyiség szabad
kibontakozására a gyermekeket körülvevő
személyi és tárgyi környezetnek meghatározó
szerepe van.
Az óvodánk valamennyi dolgozója gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség
kibontakozásának elősegítését támogató, előítéletektől mentes, a szeretetteljes nevelést részesíti
előnyben.

A magasan lévő terület kifejezetten jó levegője
egészséges környezetet biztosít.
A gyerekek védelmét a szemmagasság fölé helyezett kapuzárak biztosítják.
Az elmúlt évek alatt az óvoda kívül-belül megújult, megszépült. A csoportszobákat is teljesen
felújították. A berendezések esztétikusak, ízlése-
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sek, méretük és változatosságuk a gyermeki
igényeket megfelelően szolgálják. Az óvodaépület
helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát
szemléletmód kialakítását, valamint az egész
sé
ges életmód megalapozását. Programunk
meg
valósítása érdekében előtérbe helyeztük a
természetes anyagokból készült játékeszközök
beszerzését. Folyamatosan figyelemmel kísérjük
a megfelelő készség- és képességfejlesztő játékok
korcsoportnak megfelelő meglétét, szükség szerinti
hiánypótlását.
Óvodánk dolgozói megfelelő munkakörnyezetben
végezhetik nevelői, gondozói, segítői tevékenységeiket. Elkülönített, jól felszerelt fejlesztőszoba segíti
a logopédus és a pszichológus munkáját. Nevelői
szobánk, ami egyben szakkönyvtár is, alkalmas szülők fogadására, nevelői beszélgetések, értekezletek
megtartására. Az egészséges életmódra nevelést és
mozgásfejlesztést a jól felszerelt, korszerű, megfelelő méretű tornaterem segíti.
Az intézmény rendelkezik azokkal a tárgyi eszközökkel, melyeknek megléte elengedhetetlenül szükséges a Pedagógiai Programban magfogalmazottak
megvalósításához. Korszerű szemléletmóddal arra
törekszünk, hogy a szükséges eszközök fejlesztése
folyamatos legyen.

kívánunk közvetíteni, mint az egészséges életvitel, a
természeti környezet szeretete, a művészetek iránti
érdeklődés. Nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk a tapasztalásra, a megismerésre, a felfedezésre. A gyermekeket egyéni képességeik alapján
fejlesztjük. Gyermekeinket rendszeresen visszük
hosszabb-rövidebb sétákra, kirándulásra. Bekapcsolódtunk a „Madárbarát” óvodai programba, melyet a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
hirdetett meg. A „Zöld Óvoda” címet harmadszor
nyertük el, valamint elnyertük a „Madárbarát Óvoda”
megtisztelő címet is.
Egy csoportunkban – heti rendbe építve – dráma
játék foglalkozáson vesznek részt a gyermekek,
drámapedagógusi végzettséggel rendelkező óvónővel. Olyan erkölcsi tulajdonságok kapnak megerősítést, mint a tolerancia, a másság elfogadása, mások képességeinek értékelése. A drámapedagógusi
végzettséggel rendelkező kolléga szerzett tudását
munkaközösségi foglalkozás keretében adta át nevelőtársainak, így a drámapedagógia elemei minden
csoport életében napi szinten jelen vannak.
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udvari játékaink vannak (babaházak, köteles
mászókák, ökrös szekér, öt-, illetve hatfunkciós
mászókák… stb.). Az időjárás függvényében a
gyermekek sok időt töltenek az udvaron, melynek
nagy része gumitégla burkolattal van ellátva.
Az óvoda férőhelye 100 fő, négy csoportszobánk
esztétikusan, természetes alapanyagú bútorok
kal berendezett. Csoportjaink maximális lét
száma 25 fő. Az óvoda pedagógusai a
programunk szellemiségéhez illő szaktudással
és felkészültséggel rendel
kező szakemberek.
Csoportonként
két
fő
óvoda
pedagógus
munkáját egy dajka és két csoportban pedig
egy-egy fő pedagógiai asszisztens segíti.
A dajkák szakképzettek és gyermekszeretők.

A Köznevelési Törvény biztosítja a gyermekek részére az ingyenes hitoktatás lehetőségét az óvodában.
Hitoktató tanító foglalkozik az érdeklődőkkel dél
előtti időben.

Udvarunk
Az óvodaudvar 2750 m2-es kertje ideális a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Az udvar folyamatos felújítás alatt áll, a munkálatok az óvoda
nyári zárása alatt történnek. A már teljesen felújított
udvarrészre új játékeszközök is kerültek, alájuk gumiburkolatot és műfüvet telepítettek. Ez az udvarrészünk párakaput is kapott, így a nagy nyári meleg itt
elviselhetőbb lesz a gyerekek számára. A kerékpárút
és a focipálya felújítása is megtörtént, így a változatos mozgáslehetőség még inkább biztosított.
A kerékpárpálya teljes hosszán (36 méter) napvédő
tetőt szereltettünk fel, hogy a gyermekek szűrt fényben tudjanak játszani. Kialakítottunk egy focipályát
is Az udvari játékeszközök, járművek, kerti szerszámok tárolására az udvari faházban van lehetőség.
Mi a gyermekekért és a családért vagyunk. Valljuk,
hogy a család egyedi és pótolhatatlan, a mi feladatunk a családi nevelés erősítése, segítése, színesítése.
A szülőt minden esetben együttnevelő partnernek
tekintjük. Együtt keressük a problémákra a megoldást, de együtt örülünk a sikereknek is.
A biztonságot, nyugalmat, szeretetet adó óvodai
légkörben lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára a sokszínű világ megismerésére, a képességek
egyéni kibontakoztatására. Olyan alapvető értékeket

A Újbuda Önkormányzata ingyenesen biztosítja a
nagycsoportos gyermekeknek – amennyiben arra
rászorulnak – a gyógytestnevelést. A foglalkozás az
óvodában, óvodai időkeretbe ágyazottan történik.
A gyermekekkel szakképzett gyógytestnevelő
foglalkozik. Heti egy alkalommal pszichológus is
tartózkodik óvodánkban, aki a pedagógusoknak és
a szülőknek is segít nevelési, beilleszkedési és egyéb
problémák megoldásában. Hasonlóképpen heti két
alkalommal logopédus is foglakozik a gyermekekkel,
amennyiben ezt a gyermek beszédhibája szük
ségessé teszi.

Újbudai Karolina Óvoda Telephely
Az Újbudai Karolina Óvoda, a XI. kerület bel-budai
körzetének családias hangulatú, négy csoporttal
működő, nem panel szerkezetű óvodája. Könnyen
megközelíthető a 7-es, 107-es, 114-es, 213-as, 214-es
autóbuszokkal, a 19-es és a 49-es villamosokkal.
Óvodánkat télen, nyáron zöldellő, óriásbokrok
szegélyezik. Udvarunkon, melyre a csoportszobák
ablakai nyílnak, árnyas platán- és vadgesztenyefák
nyújtanak védelmet a nyári melegben. Az évek
során a fémből készült mászókákat fokozatosan
lecseréltük, és mostanra elértük, hogy csak fából
készült, EU-s megfelelési szabvánnyal ellátott

Lágymányos-Gellérthegy

Pedagógiai Programunk: Kör, kör, ki játszik… a
zenei nevelést és néphagyományőrzést kiemelt
feladatnak tekinti.
Célunk, hogy olyan mintát adjunk a gyermekek szá
mára, mellyel elősegítjük ragaszkodásukat népünk
múltjához, képesek legyenek azonosulni vele.
Ismerkedjenek meg a népszokások eredetével,
tudják azok lényegét, hiedelemvilágát, jel
ké
pe
it. A hagyományőrzés átszövi az óvodai
életet szürettől pünkösdig, melynek van egy
rákészüléses időszaka, és kiteljesedés után egy
levezetése.
Ezen kívül fontos számunkra a testi, lelki egész
ségkultúrára és a környezettudatos magatartásra
nevelés. Nevelőtestületünk tagjai folyamatos
továbbképzésekkel és belső képzésekkel fejlesztik
tudásukat. Fontos számunkra, hogy a hozzánk
belépőket, a programunk szellemiségét sugalló
környezet fogadja.
A család és óvoda kapcsolata: Az óvodai ne
ve
lés a családi neveléssel együtt, valamint
azt kiegészítve segíti a gyermek fejlődését.
Fontosnak tartjuk a család és óvoda pedagógiai
elve
inek és személyiségfejlesztő hatásának

összehangolását. A családokkal a rendszeres
napi kapcsolattartást preferáljuk. A gyermek
fej
lődéséről feljegyzéseket készítünk, amit a
fejlődést nyomon követő dokumentáció tar
talmaz. Az óvodapedagógusok fogadóórák
keretében tájékoztatják a szülőket a gyermekek
egyéni fejlődéséről. Megtartását személyre
szabottan, igény szerint, időpont-egyeztetés
után bonyolítjuk le. A fogadóórát a szülő és az
óvodapedagógus egyaránt kezdeményezheti.
Az intézményvezető fogadóórája a székhely és
telephely intézményekben kihelyezésre került.
Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk,
pedagógiai és nevelési témákról beszélgetünk,
valamint tájékoztatjuk a szülőket a csoport
életéről, a várható óvodai eseményekről. A szülői
értekezletek idejéről legalább egy héttel előbb
a csoportos faliújságon tájékoztatjuk a szülőket.
Az óvodai beiratkozást megelőzően lehetőséget
biztosítunk az óvodánk megtekintésére. A szülő
ket az óvoda honlapján tájékoztatjuk az óvodai
nyílt napok időpontjáról. Közös rendez
vények,
ünnepek alkalmával célunk a család és az óvoda
közötti jó kapcsolat kialakítása, elmélyítése,
egymás szokásainak, értékrendjének mélyebb
megismerése.
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése az
Újbudai Karolina Óvoda telephelyen:
Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű
gyermekek, valamint (nem sajátos nevelési igé
nyű) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz
séggel küzdő gyermekek integrált óvodai neve
lése a szakértői bizottság véleménye alapján.
A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásával célunk:
A közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkal
maz
kodókészség, akaraterő, önállóság, érzelmi
élet, együttműködés fejlesztése) óvodapedagógiai
eszközökkel.
Képességeik differenciált fejlesztése megfelelő
eszközökkel.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
Szentimrevárosi Óvoda Székhely
Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, nemzeti ün
nepünk (március 15.).
Gesztenyéskert-nap, Népmese napja, Állatok
Világnapja, Márton-nap, Víz Világnapja, Gesz
tenyéskert Galéria kiállítása, Föld napja kapcsán
kertszépítés, virágültetés a családokkal együtt,
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A prevenció fontos hangsúlyt kap óvodánkban.
A fenntartó segítségével ingyenes gyógytestnevelést és logopédiai szolgáltatást biztosí
tunk gyerekeinknek. Nevelési gondok esetén a
szülővel együttműködve igyekszünk a legjobb
segítséget megkeresni gyermekük fejlődése
érdekében.
Szülői igény alapján hittanoktatás vehető igénybe.
Alsóhegy Utcai Óvoda Telephely
Az óvoda reggel 6 és délután 18 óra között
van nyitva, és a teljes nyitva tartás ideje alatt
óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
600–730, illetve délután 1700–1800 között ügyeletet
tartunk összevont csoportban. Az óvoda
rendelkezik alapítvánnyal. Az alapítványt szülő
hozta létre, ezzel fejezte ki az elégedettségét az
óvoda felé.
Újbudai Karolina Óvoda Telephely

Madarak és fák napja, anyák napja, évzáró,
gyermeknappal összekötött Családi sportnap,
bábelőadások, zenei előadások meghívott művé
szek közreműködésével, születésnapok.
Alsóhegy Utcai Óvoda Telephely
Az óvoda hagyományos programjai közé soroljuk:
• a „madarász-ovi” foglalkozást 8 alkalommal
nagycsoportosaink részére
• ősszel-tavasszal Normafához kirándulunk
• májusban egész napos kirándulást szervezünk Visegrádra, Mogyoróhegyre, kicsikkel a
Normafához
• hagyomány, hogy a Föld napján az óvoda
kertjét a gyermekekkel együtt szépítgetjük,
ültetünk növényeket, virágokat
• havi rendszerességgel táncház van óvodánkban élő zenére
Az óvoda hagyományaihoz tartozik a születésnapok
csoportszintű megünneplése. Ünnepeink minden
esetben gyermekközeliek. Az előkészületi fázisra
helyezzük a hangsúlyt. A tervezgetés, a közös készülődés, a meglepetések készítése mind-mind a
gyermekek érzelmi intelligenciáját erősítik. Fontosabb ünnepeink: Mikulás, adventi készülődés, farsang, húsvét, Föld napja, évzáró műsor, gyermeknap, nagycsoportosok búcsúja.
Telephely: Újbudai Karolina Óvoda
Népi hagyományos ünnepek, hazafias ünnepek,

jeles napok az óvodában:
Mihály-napi vásár, Népmese napja, Állatok
Világnapja,
szüreti
mulatság,
Márton-nap,
Mikulás, Luca-nap, adventi vásár, karácsony,
vízkereszt, gyertyaszentelő, farsang, kiszebáb
égetés, télűzés, Gergely-járás, március 15-e,
Víz Világnapja, húsvét, Föld napja, anyák napja,
Madarak- és fák napja, pünkösd, Családi sportés egészségnap (gyermeknap keretén belül),
iskolába menők búcsúja.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓ
Szentimrevárosi Óvoda Székhely
Óvodánk hétfőtől péntekig reggel 600–1800 tart
nyitva. 600–730, illetve délután 1700–1800 között
ügyeletet
tartunk
összevont
csoportban.
A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-éig
tart. Nyáron négy hétig zárva tartunk, szükség
esetén valamelyik szomszédos telephelyünkön
ügyelet igényelhető. Évente öt nevelés nélküli
napot szervezünk.
Óvodánkban működik a Gesztenyéskert Óvodáért Alapítvány. A szülők felajánlásai és az átutalt
1%-ok lehetőséget adnak a csoportszobai, udvari
játékok eszközparkjának bővítésére.
Óvodánkban SNI-s gyermekek nevelésére is van
lehetőség. Hivatalos szakértői véleményben megfogalmazottak szerint integrálunk enyhe értelmi
fogyatékos gyermekeket is.
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Az óvoda nyitva tartása: 600-tól 1800-ig ötnapos
munkarendben, hétfőtől péntekig.
Reggeli ügyelet rendje 600–730-ig, a megjelölt
ügyeletes csoportban. Délutáni ügyelet rendje 17001800-ig a megjelölt ügyeletes csoportban.
Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől,
augusztus 31-éig tart. Őszi, téli, tavaszi szünet nincs.
A nyári zárás időtartama négy hét. Ez idő alatt, ha
szükséges a gyermekek elhelyezése a székhelyen,
vagy másik telephelyen történik.
A gyermekek részére – az elvégzett szűrővizsgálatok
után – térítésmentesen biztosítja a logopédiai fel
zárkóztatást a Fővárosi Pedagógiai Szakszol
gálat
XI. Kerületi Tagintézménye. Intézményünkben
igény szerint lehetőség nyílik hittanoktatás igény
bevételére.
Óvodánkban hagyomány, hogy négyhetente
vendég előadóművészek tartanak előadásokat a
gyermekek számára (bábművészek, hagyomány
őrzéssel foglalkozó együttesek). Ezek az előadások
önköltségesek.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Szentimrevárosi Óvoda Székhely
Nyolc csoporttal működünk. A 2019/2020-as
nevelési évben maximum 83 (beiskolázástól
függően)
harmadik
életévét
betöltő
kisgyermeket tudunk fölvenni. Csoportjaink
tervezett átlaglétszáma 25 fő. A csoportok
szervezésekor
figyelembe
vesszük
a
gyermekek
életkori
sajátosságait,
és
lehetőség szerint a szülői igényeket is.
A csoportbeosztásról az óvoda vezetője dönt.
Alsóhegy Utcai Óvoda Telephely
A 2019/2020-as nevelési évben 6 óvodai csoportot
indítunk, melyből egy azonos életkorú és két vegyes
csoportba várjuk az új gyermekeket. A csoportlétszámok a törvényi előírásoknak megfelelően alakulnak. Várhatóan maximum 50 (beiskolázástól függően) harmadik életévét betöltő gyermeket veszünk
fel. A csoportok szervezésekor figyelembe vesszük
a gyermekek életkori sajátosságait és lehetőség szerint a szülői igényeket is. A csoportbeosztásról az
óvoda vezetője dönt.
Újbudai Karolina Óvoda Telephely
Az Újbudai Karolina Óvoda telephelyen a
2019/2020-as nevelési évben felvehető gyermekek
száma maximum 38 (beiskolázástól függően)
fő. Az óvoda körzete az óvoda vezetőjénél és
az önkormányzat honlapján tekinthető meg. Az
intézményünkbe felvett gyermekek csoportba
történő beosztásáról az óvoda vezetője dönt, a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének
figyelembevételével.

NYÍLT NAPOK, PROGRAMOK IDŐPONtjai
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2019. április 08-ától 11-éig a nevelési év 15. hetében a következők szerint fogadjuk.
Nyílt napok rendje:

Az Újbudai Karolina Óvoda telephelyünkön évek
óta működik Karolina Gyermekkert Alapítványunk.
A szülők támogatásával, már eddig is sokat tudtunk
tenni az óvodánkba járó gyermekekért.

Székhely: 2019. 04. 08–09. hétfő, kedd 1000–
1130 óráig
Alsóhegy telephely: 2019. 04. 09–10. kedd,
szerda 1000–1130 óráig
Karolina telephely: 2019. 04. 10–11. szerda,
csütörtök 1000–1130 óráig

Lágymányos-Gellérthegy
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A nyílt napokon bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe; feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan.

Alsóhegy Utcai Óvoda telephelyEn
1118 Budapest, Alsóhegy utca 13–15.
2019. május 7., kedden 800–1800 óráig

Szentimrevárosi Óvoda székhely
Nyílt napot 2019. április 08-09-én (hétfő,
kedd) 1000–1130 óráig tartunk. Ezen a két napon
az óvoda vezetője, vezető helyettese körbevezeti
az intézményen az érdeklődő szülőket és
gyermekeiket. A személyes találkozás alkalmával
megismerkedhetnek az óvodai környezettel és
választ kaphatnak az Önöket érintő valamennyi
kérdésre. Az érdeklődő szülőket 1000-ra várjuk

Újbudai Karolina Óvoda telephelyEn
1113 Budapest, Karolina út 64–72.
2019. május 8., szerdán 800–1800 óráig

Alsóhegy Utcai Óvoda Telephely
Nyílt napot 2019. április 09–10-én (kedd, szerda)
1000–1130 óráig tartunk. Ezen a két napon az
óvoda vezetője, vezető helyettese körbevezeti
az intézményen az érdeklődő szülőket és
rövid tájékoztatást ad az óvoda pedagógiai
programjáról, hagyományainkról, beiratkozásról
és válaszol a felmerülő kérdésekre. Az érdeklődő
szülőket 1000-ra várjuk.
Újbudai Karolina Óvoda Telephely
Nyílt napot 2019. április 10–11-én (szerda,
csütörtök) 1000–1130 óráig tartunk. Az óvoda
vezetőjével
előre
egyeztetett
időpontban
nagy
szeretettel
fogadjuk
az
érdeklődő
szülőket és gyermekeiket. Az óvoda vezetője,
vezetőhelyettese körbevezeti az intézményen az
érdeklődő szülőket, és rövid tájékoztatást ad az
óvoda pedagógiai programjáról, hagyományairól,
beiratkozásról, és válaszol a felmerülő kérdésekre.
Az érdeklődő szülőket 1000-re várjuk.

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
Óvodai jelentkezések/beiratkozás várható időpontja: 2019. május 6–10. 800–1800 óráig.
A felvételről szóló döntés és az arról szóló értesítés
a jogszabályi előírások szerint történik várhatóan június első felében. A felvett gyerekek szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tartunk.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
Szentimrevárosi Óvoda, székhely:
2019. 06. 18. (kedd) 1600
1113 Budapest, Badacsonyi utca 20–22.
Alsóhegy Utcai Óvoda, telephely:
2019. 06. 19. (szerda) 1600
1118 Budapest, Alsóhegy utca 13–15.
Újbudai Karolina Óvoda, telephely:
2019. 06. 20. (csütörtök) 1600
1113 Budapest, Karolina út 64–72.
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
Épületeink a Sas-hegy környékén lévő kertes
családi házak és kisebb társasházak közelében
helyezkednek el.
Belső és külső adottságaik kedvező lehetőséget
nyújtanak a gyermekek egészséges fejlődéséhez,
neveléséhez. A fenntartóval közösen törekszünk
az optimális környezeti hátteret, valamint a
gyermekek testi, lelki fejlődését elősegítő
környezetet biztosítani

SASADI ÓVODA
Székhely:
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4/B
Telefon/fax: +36 1 319-2549, +36 1 309-5428
E-mail:
info@sasadiovi.ujbuda.hu
Honlap:
sasadiovi.ujbuda.hu
Intézményvezető: Pócsné Hermanics Mária
Függetlenített vezetőhelyettes:
Kadosáné Klimó Magdolna
Vezetőhelyettes: Pungor Anita, Tollár Anita
Telephelyek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

Újbudai Tesz-Vesz Óvoda telephely

A Szentimrevárosi Óvoda mindhárom
intézményével kapcsolatban:
Balla Krisztina óvodavezetőtől a +36 1 381-0670-es
telefonszámon
Kissné Répási Anikó független óvodavezető-
helyettestől a +36 1 381-0670-es telefonszámon

1118 Budapest, Zólyomi út 20–22.
Telefon:
+36 1 319-3445
E-mail:
info@sasadiovi.ujbuda.hu
Honlap:
sasadiovi.ujbuda.hu
Vezetőhelyettes: Hornyák Ildikó,
		
Földváry Csilla Ibolya

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda
Krämer Csilla óvodavezető-helyettestől
a +36 1 381-0670-es telefonszámon
Alsóhegy Utcai Óvoda telephely:
Rozsnyai Lászlóné óvodavezető-helyettestől
a +36 1 385-2557 telefonszámon
Újbudai Karolina Óvoda telephely:
dr. Lenczné Szántó Gabriella óvodavezető-
helyettestől +36 1 466-7358 telefonszámon.

A beíratás időpontjai:
Szentimrevárosi Óvoda SZékhelyen
1113 Budapest, Badacsonyi utca 20–22.
2019. május 6., hétfőn, május 9., csütörtökön és
május 10., pénteken 800–1800 óráig.

A csoportok játék- és eszközállománya jó,
melynek eléréséhez nagy segítséget jelent az
önkormányzat támogatása és a három épületben
működő alapítványok anyagi ráfordítása.

Törcsvár Utcai Óvoda telephely
1112 Budapest, Törcsvár u. 19–23.
Telefon:
+36 1 319-3403
E-mail:
info@sasadiovi.ujbuda.hu
Honlap:
sasadiovi.ujbuda.hu
Vezetőhelyettes: Juhászné Kléner Ágnes,
		
Táborszky Andrea

A Sasadi Óvoda épületeinek külső és bel
ső
adottságaik megfelelően biztosítják a gyer
mekek fejlődését. Az óvoda épületeinek
játszóudvarai eltérő állapotúak, de méreteik
és környezeti adottságaik igen jók. Kiegészítik
a mozgásfejlesztés lehetőségeit, valamint a
levegőzéshez is kedvezően hozzájárulnak.
Felszereltségük sokrétű tevékenységre adnak
lehetőséget, nagymozgások, labdajátékok lehe
tőségével, veteményeskert kialakításával, kö
zös növénygondozással. A csoportszobák és
tor
naszobák mérete épületenként változó, de
berendezési tárgyaik biztosítják a helyet és
lehetőséget a gyermekek tevékenységeihez,
egészséges napirendjük megvalósításához.

Nevelési filozófiánkat a „Gyermeki jogok és
szükségletek” nyilatkozatában megfogalmazott
gondolatok határozzák meg. A gyermek legfőbb
joga, hogy gyermekéveit gyermekként élje meg.
A felnőtteknek pedig legfontosabb kötelessége,
hogy ezeket a gyermeki jogokat elismerje, elfogadja, és saját szülői, gondozói, nevelői minőségben ezeknek az érvényre jutását teljes erővel
támogassa és védelmére legyen.
A „Fedezzük fel együtt a világot – Gyermek
éveket gyermekként megélni” természetvédő
és hagyományőrző Pedagógiai Programunk elkötelezettséget vállal a magyar óvodai nevelés
időtálló értékeiért és hagyományaiért, valamint
figyelembe veszi az óvoda adottságait és a szülők igényeit. A család és az óvoda kapcsolatában
nyitottságra törekszünk. Alapvető feltétel a kölcsönös tisztelet és bizalom. Intézményeink különböző integrált feladatokat is ellátnak.
A szocializációs folyamat tervezésében a
fokozatosság és differenciálás jellemzi munkánkat.
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egyéB fontos információk
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 600–1800.
ügyelet összevont csoporttal 600–700-ig, és 1700–
1800-ig. A nyári zárás ideje négy hét.
Az óvodai jelentkezés időpontja: 2019. május 6–10.
A jelentkezések a telephely szerinti óvodákban történnek, pontos információkat várhatóan 2019 áprilisában hirdetmény formájában teszünk közzé.
A nyílt napjainkra szeretettel várjuk az érdeklődő
szülőket.
A felvett gyermekeknek későbbi időpontban
szervezünk ismerkedési lehetőséget.
Egyéb információ kérhető az intézmény vezetőjétől és a telephelyek helyetteseitől.

telephelyeink egyéni
sAjátosságAi
sAsAdi óvodA székhely
Ebben a folyamatban a gyermeket körülvevő
felnőttek (szülők, pedagógusok, logopédus,
pszichológus, gyógypedagógus, asszisztensek,
fejlesztőpedagógusok, dajkák) példamutató magatartását elengedhetetlennek tartjuk. Óvodánkban a gyermekek az őket körülvevő felnőttekben
természetes támaszra találnak. Céljainkat és
feladatainkat
az
egészséges
életmód,
az
egészségfejlesztő testmozgás, a testi, lelki
egészségvédelem és a szociális kapcsolatok
harmóniájának megteremtése, valamint az érzelmi,
erkölcsi, esztétikai nevelés és a szocializáció
biztosítása mentén határoztuk meg.
Nevelőtestületünk magas szintű és széles körű
szakmai
felkészültsége,
gyermekközpontú
és szeretetteljes szemléletmódja képezi a
nevelőmunka alapját.
Programunkban
olyan
nevelési
környezet
létrehozását tűztük ki célul, amellyel az óvodában
dolgozó felnőttek pozitív szellemi és emberi
értékeket sugároznak: mint a szeretet, tolerancia,
a másság elfogadása. Ezért a befogadás, az
egymásra figyelés, a tisztelet, a türelem, az
elmélyültség, a kivárás, az elfogadás jellemzi
nevelőmunkánkat. Ezzel teremtjük meg azt a
gondoskodást, érzelmi biztonságot, amelyre
minden kisgyermeknek szüksége van.
Nevelőmunkánk során ráébresztjük a gyermekeket az élet, az élővilág csodálatára és tiszteletére,
annak érdekében, hogy felnőttként is harmonikusan tudjanak együtt élni a környezetükkel. Ebben

a munkában építünk a gyermekek tudásszomjára,
természetes érdeklődésükre az őket körülvevő
világ iránt.

Megközelíthetőség: 53-as, 150-es, 139-es, 140-es
autóbusszal.
A Székhely épület férőhelye: 210 fő.

Mindhárom épületünk kiemelt feladata a környezettudatos magatartás megalapozása, a
környezetvédelem fontosságának mindennapi
tevékeny megtapasztalása és a hagyományőrzés.
Fontos, hogy gyermekeink ebben a szemléletben
éljék mindennapjaikat, és fejlődjön személyiségük,
kompetenciájuk. Ennek érdekében hangsúlyos
szerepet kapnak az óvodai életben a természetóvó
világnapok, az ünnepek és a jeles napok figyelemmel kísérése s megtartása. Tapasztalataink
szerint a szülők szívesen kapcsolódnak be és
segítenek ebben a munkában.

A 2019/2020-as nevelési évben induló csoportok: két kiscsoport, két középső csoport, két
nagycsoport, egy ismétlő nagycsoport.

A szülők és az óvodapedagógusok között a kölcsönös bizalmon, őszinteségen alapuló együttműködés alapelvei érvényesülnek. Rendszeresen
tájékozódunk partnereink igényeiről, munkánkkal kapcsolatos véleményéről, s ezeket az információkat elemzés és értékelés után beépítjük
nevelőmunkánkba.
Nevelési programunk kiemelt feladatai közé tartozik a hagyomány- és népszokásőrző napok
élményt nyújtó feldolgozása, mint például a Szüreti mulatság, amire rendszeresen meghívjuk a
szülőket is, valamint a Márton-nap, Luca-nap, advent, betlehemezés, húsvét. Ezen kívül nevelési
feladatainkat bővítik a gyermeki élethez kapcsolódó ünnepek köre, mint a születésnapok megtartása, Mikulás, karácsony, farsang, anyák napja
és a gyermeknap is. Visszatérő rendezvényeink a
Népi mesterségek hete, változó kiállítások megszervezése.
A székhelyre jellemző fontos információk:
Nyílt napok, ismerkedési lehetőségek időpontjai:
2019. április 8-án és 9-én (hétfő, kedd) 900–1100
óráig
tesz-vesz óvodA telephely
Megközelíthetőség: 8-as, 139-es, 140-es autóbusszal
A telephely épület férőhelye: 105 fő.
A 2019/2020-as nevelési évben induló csoportok: egy kiscsoport, egy középső csoport, egy
nagycsoport, egy vegyes csoport

A Sasadi Óvoda mindhárom épületében van lehetőség sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek
felvételére az óvoda alapító okiratában meghatározott fejlődési nehézségek esetén és feltételek
mellett.
A gyermekek étkeztetését a közétkeztetés bevonásával biztosítjuk. Kerületünkben a fenntartó
reformétkezést biztosít napi három alkalommal
(tízórai, ebéd, uzsonna).
Telephelyeinken a fenntartó támogatásával szükség szerint gyógytestnevelés, és igény szerint hitoktatás is biztosított.
A logopédiai fejlesztést a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat XI. kerületi Tagintézménye biztosítja.

sAsAd

A székhelyépület hétcsoportos. Tágas, világos
csoportszobáiban és jól felszerelt tornatermében várja a gyermekeket. Hatalmas, őshonos
fákkal és virágokkal díszített udvarán elégíthetik
ki a gyermekek a mozgásigényüket, ehhez még
egy műfüves sportpálya is hozzájárul.
A magasan kvalifikált óvodapedagógusok munkáját szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek és szükség szerint gyógypedagógus, logopédus, valamint pszichológus is segíti.

Az épület környezete, a Sas-hegy közelsége
elősegíti a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott környezettudatos nevelési célok
és feladatok megvalósítását, a környezetvédelem fontosságának mindennapi tevékeny megtapasztalását. Hisszük, hogy ebben a szemléletben pozitívan fejlődik a gyermekek társadalmi és
természeti környezetéhez való viszonya.

sAsAd
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A Tesz-Vesz Óvoda telephely 2013-ban elnyerte
az „Örökös zöld Óvoda” címet a Vidékfejlesztési
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumától, melyben elismerik a kisgyermekkori
környezeti nevelés terén végzett tevékenységünket. A környezetvédelem továbbra is kiemelt
feladatunk, és az idejáró gyermekek környezettudatos nevelésére fokozott figyelmet fordítunk.
A gyermekekkel megismertetjük a Sas-hegy természetvédelmi részeit, a tanösvényen sétákat
szervezünk.
Alapvető feladatunknak tartjuk a gyermekek
számára értelmezhető hagyományok őrzését,
anyanyelvük ápolását. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyermeki igényből fakadó szabad
játéknak. Gazdag és változatos tevékenységek
során szerzett tapasztalatokkal, élményekkel
segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását. Felébresztjük alkotó vágyukat, segítjük
megtapasztalni a teljesítmény örömét és az
önkifejezés szépségét. Munkánk során fokozott figyelmet fordítunk az önkifejezés többféle
lehetőségére való kondicionálásra, amelynek
elsajátítása kihat a későbbi életükre is. Nevelőmunkánk fontos eleme, hogy a szülőkkel közös
tevékenységeket is szervezzünk, pl: Szüreti mulatság, adventi kézműves lehetőség, interaktív
évzáró program stb. Gyermekeink részére hagyományos lehetőségeket is biztosítunk, pl: anyák
napja, Mikulás, gyermeknap, Déli Muzsikaszó,
melyet a zeneiskolások közreműködése tesz
feledhetetlenné.
A tesz-vesz óvoda telephelyre jellemző fontos
információk:
Nyílt napok, ismerkedési lehetőségek időpontjai:
2019. április 11-én (csütörtök) 900–1100 óráig

ÖNKORMÁNyzATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK

A 2019/2020-as nevelési évben induló csoportok:
egy kiscsoport, egy középső csoport, egy nagycsoport, egy vegyes csoport
Ez a telephely Farkasrét zöldövezetében, kedvező környezeti adottságokkal rendelkező, csendes
zsákutcában helyezkedő, négycsoportos óvoda.
Nevelés filozófiánk lényege a szeretetben,
elfogadásban, az óvodás gyermekkor boldog
megélése lehetőségének biztosításában rejlik.
Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek
mindennapjaikat örömökben, élményekben, tevékenységekben gazdagon tölthessék, valamint
segítsük személyiségük és boldog gyermekkoruk
kiteljesedését. A nevelési folyamatban építünk
a gyermekek értelmi, érzelmi fogékonyságára,
kiemelt fontosságot tulajdonítunk az önfeledt,
megtapasztaláson alapuló játéknak.
A szülőkkel együttműködve korrekt nevelőpartneri viszony kiépítésével kívánjuk kitűzött
céljainkat elérni, feladatainkat megvalósítani.
Hagyományaink és ünnepeink: Mihály-napi
vásár, szüret, a gyermekek születésnapjainak
megünneplése, természetóvó napok (Föld napja,
Madarak és fák napja, Víz Világnapja), adventi
készülődés, Mikulás, karácsony, farsang, húsvét,
Gergely-járás, anyák napja és gyermeknap. Az
aktuális évszakot, ünnepet zenei hangverseny
kíséri. A néphagyományok ápolása az érzelmi
nevelés hatékony eszközeként vonul végig a
nevelési folyamatban.
A törcsvár utcai óvoda telephelyre jellemző
fontos információk:
Nyílt napok, ismerkedési lehetőségek időpontjai:
2019. április 10-én (szerda) 900–1100 óráig

tÖrcsvár utcAi óvodA telephely
Megközelíthetőség: 8-as, 53-as autóbusz, 59-es
villamossal
A Törcsvár utcai Óvoda telephely férőhelye: 116 fő

Az óvodák BemutAtkozásA

ÓVODAhívogAtó 2019/2020

2019. május 8-án (szerdán) a Sasadi Óvoda
Törcsvár utcai Óvoda Telephelyén (1112 Budapest,
Törcsvár u. 19–21.)

A felvételt nyert gyermekek szülei részére a
következő napokon 1700 órától szülői értekezletet
tartunk:

2019. május 9-én (csütörtökön) a Sasadi Óvoda
Tesz-Vesz Óvoda Telephelyén (1118 Budapest,
zólyomi út 20–22.)

2019. június 18., kedden a Sasadi Óvoda Székhelyén.
2019. június 19., szerdán a Sasadi Óvoda TeszVesz Óvoda Telephelyén.
2019. június 20., csütörtökön a Sasadi Óvoda Törcsvár utcai Óvoda Telephelyén.

A felvételi döntésről az intézményvezető (a
vonatkozó jogszabályok által meghatározott
időpontig) a következő formában értesíti a
szülőket: írásban (a határozat kikézbesítése
postai úton történik), a felvett gyermekek
névsorának az óvoda épületeinek ajtaján
való kifüggesztésével, valamint az intézmény
honlapján történő közzététellel.

ismerkedési délelőtt új kiscsoportosok számára:
2019. augusztus 28., szerdán a Sasadi Óvoda
Székhelyén.
2019. augusztus 29., csütörtökön a Sasadi Óvoda
Tesz-Vesz Óvoda Telephelyén.
2019. augusztus 30., pénteken a Sasadi Óvoda
Óvoda Törcsvár utcai Telephelyén.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2019/2020as nevelési évre:
2019. május 6–10. között 800–1800 óráig.
A jelentkezési lapokat és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat körzethatártól függetlenül bármelyik napon leadhatják, gyermeküket
beírathatják:
2019. május 6-án (hétfőn), május 7-én (kedden)
és május 10-én (pénteken) a Sasadi Óvoda Székhelyén (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4/B)
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános
Iskola Óvodája 2001. szeptember 16-án nyitotta
meg kapuját.

ALBERTFALVI
DON BOSCO KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
és ÓVODa
1116 Budapest, Bükköny u. 9/A
Telefon:
+36 1 371-1980
E-mail:
donbosco.ovi@freemail.hu
Honlap:
www.donboscoiskola.eu
Intézményvezető: Sédyné Esztergár Klára
Telephelyvezető: Sikora Anita

Katolikus óvodai nevelésünk gyermekközpon
tú, elfogadó. Célunk a gyermeki személyiség
kibon
takozásának elősegítése. Minden gyermek
számára biztosítjuk a szeretetteljes nevelésben
való részvételt, a felzárkóztatást.
Óvodánk Albertfalva jól megközelíthető ré
szén (47-es, 17-es, 41-es, 56-os villamos, 213as, 214-es, 7-es busz), lakótelepi és családi
házak, a Szent Mihály templom, a Don Bosco
Iskola szomszédságában található. Családias
hangulatban, vegyes korosztályú csoportok
ban
foglalkozunk a gyermekekkel, maradandó él
ményt nyújtva nekik.
Fenntartónk az Esztergom-Budapesti Főegyház
megye.
A csoportszobák légköre szeretetteljes, meleg,
családias hangulatot sugároz, melyben az építőkonstruáló játéktól kezdve, a babakonyhai,
babaszobai játékokon keresztül a kézműves
tevékenységek széles tárházához kapcsolódó
eszközök is megtalálhatóak. A mesekönyvek,
társas- és építőjátékok, kirakók széles tárháza
sokféle játéktevékenységet kínál a gyermekeknek.
Minden
csoportunk
galériával
felszerelt,
melyekben az igényes szép fa- és természetes
anyagú játékok, eszközök mind megtalálhatóak.
Ezáltal a gyerekek játékterét megnövelve a játék
lehetőségét is tudjuk bővíteni.
Az óvodai nevelési programba beépítettük
azokat az értékeket, hagyományokat, amelyeket
közösségünk az óvoda fennállása óta kialakított.
Az itt dolgozó óvodapedagógusokat összeköti
a hit; nevelésünk alapját közös keresztényi
szemléletünk és a mindennapokban tanúsított
személyes példánk adja.
Óvodánkban projektmódszerrel dolgozunk, amely
a témák komplex, interaktív feldolgozásában
valósul meg. A Madárbarát óvoda címet is
elnyertük,
fontosnak
tartjuk
környezetünk
értékeinek megőrzését, ápolását, gondozását,
ezen értékek közvetítését óvodásaink felé. Ezeket
az élményszerű tevékenységeket kiegészítik az
óvodapedagógusok által készített Montessori
eszközök, fejlesztő játékok.

albertfalva

Montessori-elemeket
tartalmazó tevékenységeink
Részt
vettünk
a
Montessori
Egyesület
által szervezett képzésen, ahol szakmai és
gyakorlati
ismereteket
kaptunk,
melyeket
sikeresen beépítünk mindennapi munkánkba. A
Montessori eszközök használata megalapozza a
gyermekekben a rendet, a rendszert, az önálló
tevékenykedést.
Óvodánkban gyakran szervezünk autóbuszos
és hajós kirándulást, közös családi programokat,
melyekkel erősítjük óvodai közösségünket.

Hagyományaink, ünnepeink
Hagyományaink ápolása és követése, a szülő
földünkhöz való ragaszkodás megalapozása is
fontos része a katolikus óvodák érzelmi és erkölcsi nevelésének. Az óvodáskorú gyermekek szociális- és társas kapcsolataikat a közös tevékenységeken, foglalkozásokon, élményeken keresztül
érzékelik a mindennapi együttlét során. Először
az egymás mellett játszás, majd az együttjátszás következik közösségi életük alakulásában,
mindezt a katolikus óvodapedagógus tapintatos
bánásmódot alkalmazó irányításával.

Óvodánk felszentelésének évfordulóját minden
évben a családokkal, közös szentmise keretében
ünnepeljük. Névadó szentünk, Bosco Szent János
ünnepén ügyességi játékokkal lepjük meg a gyerekeket, a szent életéről diafilmet vetítünk, szentmisével zárjuk a napot. Szent József ünnepén (márc.19.)
az édesapákat és nagypapákat köszöntjük, imádkozunk értük, ahogyan anyák napján az édesanyákért,
nagymamákért is.
Adventben és nagyböjtben jócselekedetekkel készülünk az ünnepre, szorosan kapcsolódva a családi
ünnepváráshoz, melyet a gyerekekkel közös betlehemes pásztorjátékokkal színesítünk. Karácsony és
húsvét előtt óvodapedagógusaink és az ügyes kezű
szülők által készített díszekből, tárgyakból vásárt
rendezünk mindannyiunk örömére.
Május végén vidám versenyjátékra hívjuk a családokat, jókedvűen, minden résztvevő gyermek számára
apró nyereménnyel búcsúzunk a nyári pihenés előtt.

Egyéb fontos információk
Óvodánkba reggel 700 órától 1800 óráig várjuk a
gyermekeket. Az óvodai nevelés keretein kívül
önköltséges foglalkozásként játékos tornát,
mesedrámát, néptáncot választhatnak a szülők
gyermekeik számára.

albertfalva
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

CARL ROGERS
SZEMÉLYKÖZPONTÚ ÓVODA
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nyílt napok, ismerkedési
lehetőségek időpontja

További információ kérhető

A szülőket és gyermeküket szeretettel várjuk az
óvodavezetői fogadóórákon, ahol részletesebb
betekintést kaphatnak mindennapjainkba, szoká
sainkba.
Óvodánk nyílt napja: 2019. március 4. A felvett
gyermekek szüleit levélben értesítjük, majd
számukra 2019. május 16-án tartunk ismerkedő
szülői értekezletet.

Felvilágosítást a telephely-vezető, Sikora Anita,
illetve Kovács Róbert Jánosné ad személyesen
vagy a 06 1 371-1980 telefonszámon, munka
napokon 1300–1400 óra között.
Fogadóóra: páros héten 1400–1500-ig, páratlan
héten 930–1030-ig.

albertfalva

1113 Budapest, Aga u. 10.
Telefon:
+36 1 209-3608
E-mail:
rogersinfo@rogersiskola.hu
Honlap:
www.rogersovoda.hu
Intézményvezető: Lipták Erika

Intézményünk Kelenföld zöldövezetében, a
Budaörsi és a Nagyszőlős út által határolt három
szög
ben csendes utcában található. Budáról
és Pestről, a Kosztolányi Dezső tér és a Móricz
Zsigmond körtér, illetve a Déli pályaudvar érin
tésével, autóbuszokkal jól megközelíthető. Óvo
dánk a Carl Rogers Személyközpontú Általános
Iskolával egy épületben, annak földszintjén
található. 2005-ben nyitottuk felújított óvodai
szárnyunkat, melyhez kert is tartozik.
Csoportjaink
Óvodánkban két vegyes életkorú csoportban
háromévestől hatévesig együtt nevelkednek
óvodásaink. Csoportszobáink nyitottak, a gye
re
kek szabadon részt vehetnek mindkét he
lyiségben folyó játékban. A szemléletünkből
fakadó bizalomteli, családias légkör és a két
csoport életének szoros együttműködése
lehetővé teszi a barátok, testvérek találkozását,
közös játékát, mely megkönnyíti a beszoktatást.
Pedagógiai programunk
Munkánk során igyekszünk egyformán elősegí
teni a hagyományos ismeretszerzést, valamint a
társas kapcsolatok és az önismeret fejlődését;
mintát, alternatívát teremtünk arra, hogy a
humanisztikus értékeket és a világ sokszínűségét
itt és most hogyan lehet megélni. Az eltérő
életkori és egyéni sajátosságokból fakadó igé
nyek kielégítését, a gyermekek differenciált
fejlesztését a napi tevékenységeinkbe integráljuk.
Olyan egyéni képességfejlesztést végzünk,
amely mindig a gyermek aktuális fejlettségéhez
igazodik. Feltételeket, lehetőségeket biztosítunk
a gyermekek számára ahhoz, hogy tájéko
zód
hassanak, önállóan cselekedhessenek, megis
merhessék társaikat és a felnőtteket, illetve
megtanuljanak önállóan választani.
Célunk, hogy a játékba integrált tanulással, a
játékon keresztül az életkornak megfelelő mű
veltségtartalmak komplex közvetítéséről, átadá
sáról gondoskodjunk. A nap során hosszú, meg
szakítás nélküli játékidőt biztosítunk. A szabad
játék biztosíték arra, hogy amit a gyerekek
megtapasztalnak a világból, azt a játék alatt
feldolgozhassák, kijátszhassák magukból, ezzel is
elmélyíthessék tudásukat.
Munkánk során gondoskodunk arról, hogy a
gyermekek tapasztalatai változatos tevékeny
ség
formák közben gazdagodjanak. Óvo
dai
prog
ramunk a projektmódszerre épül, kiemelt
szerepe van a szociális kompetenciák fejlesz
tésének.
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HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK

AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

Óvodánkban hagyományosan a jelentős ünnepnapokon közös rendezvényeket szervezünk
a szülőknek és a gyerekeknek (évnyitó, szüret,
karácsony, farsang, Rogers-napok). Az ünnepek
egy részében az iskolásokkal közös programon
veszünk részt: megnézzük előadásaikat, bekapcsolódunk a kézműves programjaikba, együtt
díszítjük a fenyőfát. Vannak csak óvodások és
családjaik számára szervezett programjaink is:
például a mézeskalácssütés, húsvéti kézműves
délután, kirándulás, kertrendezés.

Óvodánk Albertfalván, családi házas környezetben,
kiváló közlekedési (47-es, 18-as, 41-es villamos,
114-es, 7-es busz) és parkolási lehetőséggel,
szépen felújított épületben található. Gondosan
berendezett csoportszobánk 21 gyermek foga
dására alkalmas, igazi gyermekparadicsom. Sokféle
játék, otthonos mesekuckó, babaszoba, kreatív
sarok és sok minden más érdekesség csábítja
játékra gyermekeinket. „Élményszobánk” pedig
differenciált, mikrocsoportos foglalkozásoknak ad
teret, egyéni fejlesztési lehetőséget kínál. Speciális
iskolaelőkészítő foglalkozásainkat is itt tartjuk.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

EGÉRKIRÁLY MŰVÉSZETI
ÓVODA

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK

Óvodánk hétfőtől péntekig reggel 730-tól délután
1730-ig tart nyitva. A nevelési év szeptembertől
május végéig tart, júniusban és augusztus
utolsó hetében ügyeletet tartunk. Júliusban és
augusztus nagy részében az óvoda zárva tart.
Az óvodai szünetek igazodnak az iskola éves
rendjéhez.
Fenntartónk a Carl Rogers Személyközpontú Iskola
Alapítvány. A szülőktől alapítványi hozzájárulást
kérünk.
Az óvodai alapszolgáltatásaink közé tartozik:
• úszás – hetente a Testnevelési Egyetem
tanuszodájában,
• angol – heti kétszer délután, az óvodában,
kifejezetten az óvodai korosztály részére
kidolgozott program alapján nyelvtanár tart
angol játszóházat az érdeklődő gyerekeknek,
• népi játékok, hagyományok és tánclépések –
beépítve a mindennapokba,
• fejlesztő mozgás – iskolába készülő gyerekek számára szükség szerint,
• Suli Muri: tanköteles korú gyerekek számára
tartott, életkoruknak megfelelő foglalkozások – hetente egyszer
Ezek közül a programok közül a gyerekek kedvük
szerint választhatnak. Fakultatív (önköltséges)
program ebben az évben a karate, a mesedráma.

A 2019/2020-as nevelési évben két vegyes korú
csoportunk lesz 15-15 gyermekkel. Az iskolába induló gyerekek helyére veszünk fel új óvodásokat.

NYÍLT NAPOK, ISMERKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK IDŐPONTJA
A Rogers Óvodában 2019. március 6-án és 13-án
tartunk nyílt napot. Ezen a napon rövid tájékoztató keretében bemutatjuk az óvodánkat, lehetőséget biztosítunk a foglalkozások és a szabad
játék megtekintésére, illetve kötetlen beszélgetésre. A szülőket 9 órára várjuk. Kérjük, a gyermeket ekkor még ne hozzák magukkal, számukra
a szülői beszélgetés után külön lehetőséget biztosítunk az óvoda kipróbálására. Kérjük, a nyílt
napra jelentkezzenek be az intézmény e-mail címén: rogersinfo@rogersiskola.hu.
Amennyiben van szabad férőhely, a hivatalos
óvodai beiratkozásokon túl óvodánkban folya
matos a felvétel. Ezért a nevelési év közben
jelentkező családoknak úgynevezett „próba
napokat” kínálunk fel. Ezalatt a néhány nap alatt
a gyermek először szülővel, később szülő nélkül
megismerkedhet szokásainkkal, a szülők gyakorlatban láthatják az alapvető nevelési elveinket,
részt vehetnek a felkínált programjainkban.

Étkezés: óvodánkban naponta négyszeri étkezést
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk,
normál, vegetáriánus, laktóz- és gluténmentes
menüvel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

Munkánkat négy óvodapedagógus, pszichológus, logopédus, angol nyelvet oktató pedagógus, néptáncoktató, mozgásterapeuta, két dajka,
orvos és védőnő is segíti.

Elérhetőségeink:
telefon: +36 1 209-3608
			
+36 30 474-4350
e-mail: rogersinfo@rogersiskola.hu

További információ az óvoda honlapján:
www.rogersovoda.hu.

Kelenföld

1116 Budapest, Albertfalva u. 7.
Telefon:
+36 1 204-3083
E-mail:
info@egerkiraly.hu
Honlap:
www.egerkiraly.hu
Intézményvezető: Kapocsi Antónia

Tágas, szép fürdőszoba és kényelmes öltöző teszi
komfortossá a gyermekek életét.
Nagy, füvesített udvarunkon kellemes környezetben
elégíthetjük ki a gyerekek mozgásigényét.
Intézményünk két és fél éves kortól fogadja a
gyermekeket, a szobatisztaság nem feltétel.
A csoportban két főiskolát végzett, nagy gyakorlattal
rendelkező óvónő foglalkozik a gyerekekkel, így
kellő figyelem és idő jut az egyéni sajátosságokat
figyelembe vevő nevelésre. Az óvónők munkáját
dajka segíti.
Óvodánkban saját nevelési program alapján a
művészetek eszközeinek személyiségformáló erejét
felhasználva történik a gyermekek nevelése, sokat
mesélünk, bábozunk, énekelünk, verselünk, festünk,
rajzolunk, mintázunk, és rengeteget játszunk.
Kiemelt szerepe van a néptáncnak, amely nagyon
sokoldalúan fejleszti a gyermekek képességeit,
mindamellett, hogy óriási örömforrás is.
Olyan családok jelentkezését várjuk, amelyeknek
az óvodaválasztásnál a kiegyensúlyozott középút
a fontos. Amelyek olyan óvodát keresnek, ahol
gyermekük az érzelmi biztonság megteremtése
mellett segítséget kap képességei és tehetsége
kibontakoztatására és az angol nyelv alapjainak
elsajátítására. Gondos, jó színvonalú, de nem
túlterhelő óvodáztatást ígérünk, egy családias
hangulatú, ideális létszámú intézményben.
Védettséget, biztonságos óvodai légkört terem
tünk gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
Nyitottságot, rugalmasságot biztosítunk a csalá
dok felé.
Munkánk garanciája a gyermekek és a szülők
elégedettsége és az iskolák pozitív visszajelzése.

HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK
Óvodánkban
igyekszünk
minden
ünnepet
emlékezetes módon megélni gyermekeinkkel.

albertfalva
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
Óvodánk a Budapest–Kelenföldi Református
Egyházközség fenntartása alatt működik. Szakmai tekintetben önálló intézmény.
Alapító igéje:
„ …és adok néki fehér kövecskét, és a kövecskén
új név van felírva,
amelyet senki sem ismer, csak aki kapja.”
(Jel 2,17)

„FEHÉR KAVICS”
KELENFÖLDI
REFORMÁTUS ÓVODA

Decemberben Mikulást várunk, aki meg is ér
kezik
nagy puttonyával. Advent időszakában barká
csolunk, verselünk, énekelünk, díszítünk, süteményt
sütünk. Farsangi mulatságunkat a szülőkkel,
nagyszülőkkel együtt tartjuk. Anyák napján minden
kisgyermek személyre szólóan köszönti édesanyját.
Nemzeti ünnepeinkről a gyermekek számára
érthető módon emlékezünk meg. Tanév végén
évzáró műsorral örvendeztetjük meg a szülőket,
családtagokat.
Óvodánkban megünnepeljük minden kisgyermek
születésnapját is. A születésnapi torta az óvoda
ajándéka.
Ősszel almát szedünk vagy szüretelünk, tavasszal
családos kirándulást szervezünk.
A természettel összefüggő jeles napokról (pl.
Föld napja, Víz Világnapja, Madarak és fák napja)
is megemlékezünk. Az év folyamán színház- és
múzeumlátogatást, kirándulást és egyéb kulturális
programokat szervezünk.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

gyermekek számára. Speciális étrendet igénylő
gyermekek étkeztetését is meg tudjuk oldani.
A gyermekekkel két óvodapedagógus foglal
kozik. Munkánkat dajka, logopédus, védőnő,
tánctanár, angoltanár és orvos segíti.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Az új nevelési évben továbbra is 1 csoportot mű
ködtetünk osztott formában (vegyes életkorú
gyermekek csoportja). A csoport maximális
lét
száma 21 fő. Új óvodást az iskolába menő
gyermekeink megüresedő férőhelyeire tudunk
fogadni.
Férőhelyhiány esetén szívesen fogadunk minden
kis óvodást partneróvodánkban, a Törpegomba
Művészeti Óvodában.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA

Óvodánk egész évben (a téli szünet kivételével)
folyamatosan üzemel, naponta 700–1700 óráig tartunk
nyitva. Ügyeletet egyéni megbeszélés alapján lehet
igénybe venni.
Az óvoda alapszolgáltatásai közé tartozik:
• néptánc (heti egy alkalommal)
• játékos angol (heti két alkalommal)
• úszás (heti egy alkalommal)

A leendő óvodások szüleit minden szükséges
tudnivalóról a beiratkozáskor tájékoztatjuk.
Az óvodai beiratkozás a szabad férőhelyek függ
vényében folyamatosan történik.
Az első szülői értekezlet szeptember első hetében
lesz.

Étkezés: óvodánkban napi négyszeri étkezést
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk a

Bármilyen kérdéssel szívesen állunk rendelkezésükre az óvoda elérhetőségein.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

albertfalva

1119 Budapest, Albert u. 1.
Telefon/fax: +36 1 371-1314
+36 30 758 0389
E-mail:
refovoda@feherkavics.hu
Weboldal:
www.feherkavics.hu
Intézményvezető: Takácsné Takaró Monika

Óvodánkba négy csoportban 100 gyermeket nevelünk. A földszintes óvoda „E” alaprajzú, három
egyforma elrendezésű szárnyból áll.
Nagy örömünk, hogy már 2006 óta van egy
90 m2-es sportpadlós tornatermünk a hozzá tartozó vizesblokkal. 2015 nyarán vettük birtokba
műfüves sportpályánkat. Mindkét helyiség ideális teret biztosít a mozgásos tevékenységek és
óvodai szintű programok lebonyolításához.
Különteremben rendeztük be áhítatos szobánkat, ahol a napi csendes perceket szervezzük
gyermekeink számára.
Az intézmény főútvonalak közelében, jól megközelíthető helyen (18-as, 41-es, 47-es és 1-es villamossal, valamint 103 és 114-es busszal), de zárt
területen, zöld környezetben helyezkedik el.
A nevelési programunkban megfogalmazott célok és alapelvek vonzó többletet jelentenek a
hitben járó szülőknek.
Programunk megegyezik az Óvodai Nevelés
Alapprogramjában megfogalmazottakkal. Megtartunk minden hagyományos tevékenységi területet, a komplexitást szem előtt tartva.
„Küldetésünk, hogy gyermekeinket a keresztyén
értékrend alapján, személyes hitünk és életünk
példájával, legjobb tudásunknak megfelelően,
családias légkörben a szülőkkel szorosan együtt
működve neveljük. Olyan óvoda vagyunk, ahol
domináns értékként jelenik meg a hit, szeretet,
elkötelezettség, megbízhatóság, bátorság és a
minőségi munkára való törekvés.”
Ennek érdekében naponta csendes perceket,
valamint Bibliatörténeti foglalkozásokat tartunk
heti rendszerességgel gyermekszerűen, játékosan.
Nagy gondot fordítunk a környezettudatos maga
tartás kialakítására, a természet meg
szeretteté
sére, óvására.

Kelenföld
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A használt elemeket, PET-palackokat szelek
tíven gyűjtjük, komposztálunk, virágos- és veteményeskertet gondozunk tavasztól késő őszig,
valamint megtanítjuk az újrahasznosítás alapelemeit és részt veszünk a „Madárbarát Óvoda
Programban” is.
Az óvodai életet bábszínházi előadásokkal, állat
kerti sétával, múzeum, könyvtár és különböző
kiállítások látogatásával színesítjük.
Nevelési céljaink:
• A gyermekek számára szeretetteljes, elfogadó, támogató légkör biztosítása.
• Az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez
szükséges testi, szociális és értelmi érettség
kialakítása.
• Hangsúlyos az anyanyelvi nevelés, melyben
kiemelkedő szerepe van a meghitt beszélgetéseknek, amelyek erősítik a gyermekek
aktív kommunikációját. Mind a pedagógusok, mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő
alkal
mazottak törekszenek a modellértékű
beszéd és kulturált viselkedés bemutatására
és elvárására.
• Szeretetre nevelés, amely az önuralomra,
szolgálatkészségre és személyes hitre nevelésen keresztül valósul meg.
Intézményünkben: kilenc fő óvodapedagógus ebből egy fő intézményvezető, négy fő dajka, egy fő
óvodatitkár, egy fő konyhai kisegítő, két fő (félállású) pedagógiai asszisztens és egy fő karbantartó
dolgozik.

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
A nevelési évnek keretet biztosít a tanévnyitó és a
tanévzáró istentisztelet, melyen az intézmény minden alkalmazottja és a családok együtt vesznek
részt. A tanévzáró istentisztelet egyben az iskolába
menő gyermekeink kibocsátó alkalma is. Tőlük a
gyülekezet ünnepélyesen is elbúcsúzik.
Minden évben advent időszakában a szülőkkel
közösen „barkácsdélutánt”, tavasszal csoport
szintű kirándulást szervezünk. Farsang idején, az
ún. „vidám napon” egy meghatározott témakör
köré szervezzük a napot, amelyet versenyjátékokkal, mozgásos feladatokkal teszünk színesebbé.
Októberben „Jótékonysági vásárt” rendezünk,
amelynek bevételét gyermekjátékokra és egyéb
aktuálisan szükséges eszközfejlesztésre fordítjuk.
Óvodánk jellemző arculatának kialakításához
nagy
mértékben hozzájárul az ünnepek sajátos
gyakorlata.
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Karácsonykor nemcsak az óvodában, hanem a
fenntartó egyházközség templomában is ünnepelünk. A gyerekek műsorral emlékeznek Jézus
Krisztus születésére.
Tavasszal kertrendező-délutánt tartunk együtt a
szülőkkel, kirándulásokat szervezünk, és a Nem
zeti Összetartozás Napjáról is megemlékezünk.
Az anyák napját meghitt, családi körben tartjuk
meg. Gyermeknap és számos tematikus nap teszi
színesebbé az óvoda mindennapjait. Az évzáró
ünnepély keretében pedig ízelítőt adunk az év
közben tanultakról.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Óvodánk nyitva tartása: 700–1730 óráig.
A nevelési év szeptember 1-jétől a következő év
augusztus 31-ig tart. Óvodánk nyáron 5 hétig van
zárva.
Önköltséges programok:
• néptáncfoglalkozás
• ovi-foci foglalkozás
• TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning –
játékos fejlesztő torna)
Óvodánkban biztosított a logopédiai ellátás,
gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi felügyelet.
Heti rendszerességgel szervezünk tartásjavító
tornát. Gyermekeinknek jó minőségű, orvosi
igazolás alapján diétás étkezést biztosítunk.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Az új nevelési évben továbbra is négy csoportot
működtetünk. A felvehető gyermekeink létszáma
várhatóan 25 fő lesz. A csoportok átlaglétszáma
25 fő. Minden csoportunkat osztott formában
(azonos életkorú gyermekek csoportja) kívánjuk
kialakítani. Arra törekszünk, hogy a felvett
gyerekek az óvodába járás végéig ugyanazoknál
az óvónőknél maradhassanak.
A gyermekekkel hitben járó, felsőfokú óvoda
pedagógusi végzettséggel rendelkező óvónők
foglalkoznak. A felvételi eljárás során alkalmazott
szempontrendszerünk megtalálható a Szervezeti
és Működési Szabályzatunkban és az óvoda
honlapján is.
Intézményünkben belső önellenőrzési csoport
működik, az intézményvezetői ellenőrzés folya
matos, mely az országos tanfelügyeleti kézikönyv
alapján történik. Továbbá részt veszünk az
országos pedagógusminősítési rendszerben is.
Minden programunk elveivel azonosulni tudó
családot és kisgyermeket szeretettel várunk.

Kelenföld

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
A jelentkezés időpontja:
2019. április 24–26-ig (szerdától péntekig)
800–1600 között
Testvér beiratkozás: 2019. április 23-án 800–1600
A fenti napokon az érdeklődő családok betekintést nyerhetnek óvodánk életébe
A részletes tudnivalókról óvodánk honlapján
(www.feherkavics.hu/aktuális menüpont) és az
udvari hirdetőnkön, illetve a fenntartó egyházközségnél lehet tájékozódni.
A jelentkezéshez szükséges lapokat le is lehet
előre tölteni honlapunkról, melyeket a megadott
két nap valamelyikén kérjük, óvoda vezetőjének
átadni.
A felvétel elbírálásában az Egyházközség Elnöksége is részt vesz.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE

Óvodánk beszoktatási/befogadási programjáról is
ekkor adunk tájékoztatást, továbbá megismerked
hetnek az óvoda többi munkatársával, az óvoda
egyéb helyiségeivel (áhítatos, szülői fogadószoba,
orvosi szoba, stb.), kiválaszthatják a jelüket,
megkapják a házirendet.
A nevelési év kezdete előtt az óvónők meg
lá
togatják otthonaikban az újonnan érkező
gyermekeket. A családlátogatás jó alkalom a
kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
Szívesen tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket
előzetes bejelentkezés alapján személyesen
vagy telefonon, az óvoda címén és telefonszámán.
Felvilágosítással szolgál: Takácsné Takaró
Monika óvodavezető, valamint dr. Bartókné Túri
Gertrúd óvodatitkár.
Intézményünk életéről, eseményeinkről képeket,
beszámolókat honlapunkon találnak.
Telefon: 06 1 371-1314

Leendő óvodásaink szülei számára június ele
jén tartunk ismerkedő szülői értekezletet,
amikor bemutatjuk az óvodapedagógusokat
és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajká
ját.

Minden érdeklődő családot szeretettel várunk,
amely Pedagógiai Programunkkal és külde
tésünkkel egyetértve bizalommal tekint a „Fehér Kavics” Kelenföldi Református Óvodára!
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Kedves Szülők!

FICÁNKOLÓ DELFINEK
ÓVODA
1112 Budapest, Kánai út 2.
Telefon:
+36 70 372-2223
E-mail:
info@frisky.hu
Honlap:
www.frisky.hu
Intézményvezető: Uzsoki Ágota

Köszönjük Önöknek, hogy óvodánk iránt érdek
lődnek, helyi nevelési programunkat meg kívánják
ismerni.
A Ficánkoló Delfinek Óvoda csendes, jó levegőjű,
zöldövezeti környezetben Újbudán, a XI. kerületben
található. Az óvoda a Kamaraerdő, Péter-hegy és
budaörsi dombság által körülhatárolt területen
fekvő Sport11 Sportcentrum első emeletén, elkülöní
tetten működő épületrészben található. Az épü
letrész tágas, alapterülete 240 m2, ami öt jól
felszerelt csoport működését teszi lehetővé, amely
csoportok keleti, illetve nyugati oldalról egész
nap folyamán természetes megvilágítást biztosító
üvegfallal határoltak. Az épületrészhez 1200 m2
par
kosított terület tartozik, ezen belül egy
300 m2-es, legkorszerűbb játékokkal felszerelt
játszótér várja a gyerekeket. A sportközpont által
biztosított sportolási lehetőségek kihasználásával
kívánjuk nevelési céljainkat megvalósítani.
Óvodánk nyitott, a társadalmi fejlődés és környezet
igényeihez igazodva elsősorban a gyermekek
neve
lését, fejlődésüknek támogatását, a partneri
kapcsolatra épülő családi nevelés kiegészítését
vállaljuk. Arra törekszünk, hogy helyi nevelési prog
ramunk hatékony működtetése, szeretetteljes,
érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a gyermekek
egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével
történjen.
Szeretnénk óvodásainknak olyan élményeket
nyújtani az idegennyelv-használat és a művészetek,
a mese, a vers, a bábozás, a képalkotás és a
természet csodái által, amelyek remélhetően mara
dandóak és meghatározóak lesznek életükben.
Gondot fordítunk a prevencióra, a differenciált
foglalkoztatásra, a másság elfogadására az esély
egyenlőség érvényesülése érdekében. A gyermekek
alapvető tevékenységéhez biztosítjuk a feltételeket,
hogy óvodapedagógusaink vezetésével magasabb
szinten bontakoztathassák ki képességeiket.
Hisszük, hogy óvodáskor végére az anyanyelvükön
kívül angol nyelven is társalkodó képes, őszin
te,
nyitott, kíváncsi, önálló, toleráns, kellő önfegyelem
mel és akarattal rendelkező, jószívű, vidám,
segítőkész gyermekek nevelődnek a szülők és az
óvoda összehangolt tevékenysége által.

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK
Óvodánkban nagy szakmai gyakorlattal, peda
gógiai tapasztalattal rendelkező pedagógusok
dolgoznak. Munkájukat külföldi nyelvi assziszten
sek segítik. Jellemző rájuk a gyermekközpontúság,
a hivatástudat, a szakmai megújulásra való törek
vés, önképzés. Gyermekeink fejlődését, fejlesztését
logopédus, fejlesztőpedagógus, konduktor és
gyermekpszichológus kollégák segítik.

TÁRGYI FELTÉTELEINK
Csoportszobáink 24–40 négyzetméteresek, kollé
gáink szorgos keze munkája által barátságosak,
deko
ratívak. Jelenleg öt csoporttal működünk,
mini (2–3 év), kicsi (3–4 év), közepes (4–5 év),
nagy (5–6 év), iskola-előkészítő (6– év) csoport.
Az óvoda dolgozói mindent megtesznek azért,
hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat,
legyen elegendő mozgásterük, az óvoda belső
elrendezése, képi világa harmóniát árasszon,
testi, lelki és szellemi fejlődésük biztosítva legyen.
Játékeszközeink igényesen válogatott, fejlesztő
értékű játékok. Előnyben részesítjük a lehetőleg
természetes anyagokból készült, színes eszközöket,
tárgyakat. Speciális foglalkoztató termünk a
logopédiai foglalkozások, a játékos angol nyelvi
foglalkozások, az egyéni fejlesztések helyszíne.

ALAPVETŐ CÉLJAINK
• A
 z óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és
egyéni sajátosságok figyelembevételével.
• A beszédfejlődés korai, intenzív szakaszának
korlátlan lehetőségeit kihasználva egy második
nyelv (angol) kommunikációképes tudásának
biztosítása.
• Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes
légkörben, sokoldalú képességfejlesztés segít
ségével a gyermeki személyiség fejlődésének
biztosítása, elősegítése.
• A gyermekek és az idegen nyelv, valamint
a művészetek közötti erős érzelmi kötődés
kialakítása.
• A természetismeret és szeretet átörökítése, a
környezettel harmóniában élő, a környezetet
védő magatartás kialakítása.

NAPIRENDÜNK
Tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek
szükségleteire, esztétikus, higiénikus gondozására
fordítható időszükségletet. Egész nap során
érvényesül a rugalmasság, és amiben csak
lehetséges, a folyamatosság. Intézményünk 730-tól
délután 1730-ig van nyitva.
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Óvodánkban a társalgási nyelv az angol, a
foglalkozásokat is angol nyelven (mese-vers,
ábrázolás, matematikai tapasztalatok, környezet
tevékeny megismerése, testnevelés), többségében
ebéd előtt szervezzük, a gyermekek életkorától
függően kötött, kötetlen és szabadon választható
formában. Délután mindezen foglalkozásokat
anyanyelvi neveléssel is kiegészítjük.
Az óvodánkban ünnepelt jeles napok, hagyományok:
szüreti mulatság, Állatok Világnapja, Nemzetközi
könyvtári nap, halloween, Márton-nap, advent,
Mikulás, Luca-napja, betlehemezés, karácsony,
farsang, húsvét, a Föld napja, anyák napja, Madarak
és fák napja, gyermeknap, ballagás és évzáró,
bábelőadások, kirándulások (évszakonként).

Az óvodA és A csAládok
kApcsolAtA
Óvodánk a családokkal együtt, a családi nevelést
kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
A családok és óvodánk között partneri kapcsolat van.
A szülő tud legtöbbet a gyermekéről, ő ismeri
legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, ehhez társul az óvónők alapos szaktudása és
gyermekkorosztályi tapasztalata, amely alapján
hathatós segítséget tudnak nyújtani a gyermekek
fejlesztéséhez. Korrekt, partneri együttműködésünk
elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében.
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Az óvodA BemutAtásA

A kApcsolAttArtás formái:
• Nyáron anyás beszoktatás (kiválóan alkalmas
arra, hogy a szülő megismerje az óvodai
életet, szokásokat)
• A napi kapcsolattartás (személyesen, tele
fonon, e-mailben) elengedhetetlenül szükséges, hogy a szülő teljes mértékben
tájékozott legyen a gyermekével történt napi
lényeges eseményekről
• Szülői értekezletek évente két alkalommal,
illetve szükség esetén
• Havonta egy alkalommal tanári fogadóóra
biztosítása
• A szülőkkel együtt szervezett rendezvények,
ünnepek, kiállítások, hangversenyek, kirándulások
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,
aki 2–6 éves gyermekének szeretné megalapozni
angolnyelv-tudását vidám, családias környezetben!
Beiratkozás egész évben folyamatosan a szabad
férőhelyek függvényében!
Az óvodába való jelentkezéshez nem feltétel a
szobatisztaság és/vagy az angol nyelv ismerete.
Bővebb
információért,
valamint
személyes
látogatáshoz időpont-egyeztetés miatt az óvoda
telefonszámán érdeklődhetnek.

Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda a XI. kerületben,
Kamaraerdőben található zöld környezetben, felújított gyermekbarát épületben.

KAmARAERDEI
KEREKERDŐ ÓVODA
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Weboldal:
Facebook:

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12–14.
+36 20 935-1537
tanodak@gmail.com
www.suliovi.hu
fb.com/KamaraerdeiKerekerdoOvoda

Az óvoda a Kamaraerdei Ifjúsági Park hathektáros
területén működik. Ezt az egyedi környezetet és az
így kapott lehetőségeket szinte minden nap kihasználjuk. A jó és egészséges levegőnek köszönhetően
úgy alakítottuk ki a napirendünket, hogy naponta
kétszer visszük a gyermekeket az udvarra. A hatalmas park, különböző mozgáslehetőségeket biztosít
számunkra. Minden évszakban megcsodálhatjuk a
természet változását. Télen csúszkálhatunk, szánkózhatunk, jégvárat építhetünk és hógolyózhatunk.
A többi évszak lehetőséget biztosít számunkra a
különböző sportok gyakorlására: kerékpározásra,
atlétikára, különböző labdajátékokra, úszásra és
napfürdőzésre. Ez a többcélú külső környezet fogja össze az épületben folyó nevelőmunkát. Célunk
a családokkal együttműködve vidám óvodáskort
nyújtani gyermekeinknek, ahol az a fontos az egész
testület számára, hogy az óvodánkba járó gyermekeknek a személyiségét harmonikusan kibontakoztassuk és érdeklődésüket tágítsuk és kielégítsük.
A gyermekek fejlődésének és életkori sajátosságának megfelelő napirenddel a már említett mozgással, kiegészítő zöldség- és gyümölcsfogyasztással
segítjük elő az egészséges életmód kialakítását.
Az óvodát körülölelő zöld környezet nevelésünkben nagy hangsúlyt kap, mely átöleli minden tevékenységünket.
udvarunk elősegíti az állatok, növények életének
megismerését, módot ad a környezet és az élővilág összefüggésének megfigyelésére. Gyermekeink
folyamatosan megtanulhatják, hogyan segíthetnek
a környezet óvásában, esztétikussá tételében, az
udvar ápolásában.
A játéknak fontos szerepe van a mindennapos tevékenységeinknél. A gyermekek számára felajánlott
tevékenységek a játékra épülnek, melyek a gyermekek érdeklődését, aktivitását, a felfedezés örömét
jelentik.
A közös élményekre épülő tevékenységek megszervezésével biztosítjuk a közösségi magatartás
fejlődését, a másokra figyelést. Óvodánkban fontosak a hagyományok, ünnepek, évszakonkénti kirándulások, kulturális programok.
Sokszor kézművesedünk, mesélünk, verselünk,
énekelünk – próbáljuk a különböző tevékenysége-
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ket minél izgalmasabb, változatosabb formában a
gyermekek elé tárni. Sok eszközt használunk, pl.
bábot a meséléshez, hangszereket az énekléshez.
Többször tartunk beszélgető köröket, ahol a gyermekek megtanulják szóban kifejezni érzelmeiket,
elmesélni, hogy mi történt velük és ugyanakkor azt
is megtapasztalják, hogy milyen az, amikor másokat
hallgatnak meg és velük együtt örülhetnek valaminek.
Fontosnak tartjuk, hogy a kis csoportunkban ne
legyen vita, ellentét, hogy minden gyermek jól kijöjjön a másikkal és megbízzanak egymásban, segítsék egymást.
A sok mozgásos külön program mellett, másféle
külső programokon is részt vesznek nálunk a gyermekek.
Többször jártunk már a helyi színházban gyermekelőadáson és voltunk már kirándulni állatsimogatóban, póni farmon. Ezt a szokásunkat is szeretnénk
megtartani, és minél több izgalmas, új élményt
nyújtó helyre elvinni a gyermekeket.
Óvodánk személyi és tárgyi feltétele a feladatokhoz
igazodik és korszerű fejlesztő eszközökkel, játékokkal felszerelt. A nevelőmunkát szakmailag képzett
gyógypedagógus, tanítónő, logopédus, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens és szakképzett védőnő végzi, akik mindenben együttműködnek a családokkal.

Mozgás
Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, sportolásra. Természetesen nálunk is megjelenik a mindennapos testnevelés, de ezen a 15-20 perces
mindennapi mozgáson felül, még rengeteg lehetőségük van a gyerekeknek sportolni. Mindennap, ha az időjárási körülmények is úgy engedik,
kétszer megyünk ki a levegőre a gyerekekkel.

Bent van a saját biciklijük, rollerük, ezeket minden évszakban sűrűn használjuk. Hetente kétszer járunk úszni a közeli gimnázium uszodájába, egyszer ellátogat hozzánk egy akrobatikus
rock and roll edző, hogy táncoljon a gyerekekkel. Szintén heti kétszer jön el hozzánk egy judo
edző és jól átmozgatja a csoportot, és heti egyszer síelni megyünk Budaörsre.
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A kezdetei sikerek önbizalmat, erőt adnak a későbbi nehézségek leküzdéséhez, szinte észrevétlenül alakul ki a tanuláshoz kapcsolódó pozitív hozzáállás.

Ez az egészséges életmód kialakítása miatt is
nagyon fontos, illetve a sok mozgást követően
sokkal jobban oda tudnak figyelni a más tartalmú tevékenységeknél, feladatoknál.

Iskola előkészítő

A magabiztosan, lelkesen kezdő elsős a maga
természetességével kutatja a világot, napi tevékenységeiben sok örömet talál. Igyekszik minél
többet megtudni a környezetéről, minél többet
tapasztalni. Olyan helyzeteket kell teremteni,
hogy sikerélményhez jusson. Legyen bátorsága
kérdezni, kezdeményezni. Várja a holnapi napot, amikor még többet, érdekesebbet tanulhat.

Iskola előkészítő csoportunk létrehozásával a
kudarcmentés iskolakezdés élményét tűztük
zászlónkra. Felismerve azt a tényt, hogy a mai
iskolarendszerben nincs megfelelő átmenet a
játékos óvodából a teljesítményközpontú iskolába. Az évek óta eredményesen működő iskola előkészítős gyermekeink számára nemcsak
elegendő időt adunk az iskolássá váláshoz, de
azt egy tanítói és gyógypedagógiai szempontok
alapján kidolgozott háttérrel is megtámogatjuk.
Az iskolakezdést gyakran lassabb képességbeli, vagy magatartási, akár szociális problémák
is nehezíthetik. Nálunk szakemberek (gyógypedagógus, logopédus,pszichológus, pedagógiai
asszistens) folyamatos fejlesztő munkája segíti
az egyéni hátrányok leküzdését.
Ajánljuk azoknak a szülőknek:
• akik segítséget szeretnének kapni a gyermekük
számára legmegfelelőbb iskolatípus kiválasztásához,
• akik hatékony segítséget akarnak adni gyermekük számára az iskolakezdéshez,
• akik folyamatosan szeretnék figyelemmel kísérni, hogy milyen szinten teljesít gyermekük.
Milyen gyerekeknek ajánljuk
az iskola előkészítő csoportot?
• azoknak, akik már nagyon várják az iskolát, akiknek tudásvágyát, kíváncsiságát az óvodai foglalkozások már nem elégítik ki,
• azoknak, kiknek valamilyen területen lemaradása van, fejlesztésre szorul.

Kamaraerdő

Ezen túl tudatosan dolgozunk azért, hogy a
ránk bízottak boldog, kiegyensúlyozott, testileg,
szellemileg fejlett gyermekekké váljanak. Napjaikat sok-sok közös játék,együtt átélt élmények
jellemzik.
Általánosan igaz, hogy a mai gyerekek szünet
nélkül ül a tv előtt, vagy elektromos kütyüket
nyomkod, nincs szabad levegőn, nem szaladgál,
nem fogócskázik. A mi intézményünk 6 hektáros
területen van, erdővel, hatalmas zöldterülettel,
tiszta levegővel. Előnyeit tudatosan kihasználjuk. Sok játékos szabadidőt töltünk kint. A testnevelés foglalkozások zömét is a szabadban
tartjuk. Rengeteg sportolási és mozgási lehetőséget biztosítunk (úszás, kerékpár, judo, tánc,
síelés, sakk, labdarúgás).”Ép testben ép lélek”
– valljuk.

A gyermekeink nagy kedvence a sportolás, minden mozgásformát nagy kedvvel, szívesen végeznek.

Számtalan kutatási eredmény és egyéni , akár
családon belüli tapasztalat is bizonyítja, hogy a
kisiskoláskor kezdetén ért élmények számottevően befolyásolják a gyermekek életét. Az őt ért
esetleges kudarcok elveszik a kedvét a tanulástól bizonytalanná, szorongóvá válik. Elég az új
környezetet megszokni, az új szokásrendszert
elsajátítani, de szinte átmenet nélkül naponta
bizonyítania kell. Különösen akkor, ha ezt még
az otthoni környezete is megfejeli erején felüli
elvárásokkal, plusz délutáni elfoglaltsággal.

Milyen céljaink vannak még?

Odafigyelünk az egyéni képességek megtalálására, kibontakoztatására. A kis létszámú (810 fő) foglalkozásokon erre lehetőségünk van.
Minden gyermek tehetséges, ügyes valamiben.
Megerősítjük erősségeiket, a fejlesztésben erre
építünk. Szinte észrevétlenül jutunk el a ” kön�nyű” feladatoktól az ” odafigyelést, kitartást” kívánókig. Természetesen a szükséges segítséget
megadva. de mindenki csak annyit, amennyire a
továbblépéséhez kell . Együtt örülünk a sikereknek. Megéreztetjük, hogy micsoda öröm, hogy
ma már megint “megtanultunk”valamit. Folyamatos visszajelzésekkel tájékoztatjuk eredményeiről.
Foglalkozásaink három fő területre csoportosulnak:
1.	Írás-előkészítés: (helyes ceruzafogás, szemés kéz koordináció fejlesztése játékos gyakorlatokkal, sok-sok tevékenységgel, kézművességgel)
2.	Anyanyelvi nevelés: ( mesék, versek és hozzájuk kapcsolódó feladatok, tevékenységek
segítik a kisgyermekek szókincs- és beszédfejlődését)
3.	Matematikai képességfejlesztés: ( tevékenység központú feladatokon keresztül alapozzuk meg a szám- és mennyiségfogalom
kialakulását, fejlesztjük a problémalátást,
problémamegoldást).
Bevezettük a beszélgető kört, igyekszünk megtanítani gyermekeinket az egymással és a felnőttekkel való helyes, tisztelettudó kommunikációra. A kérdezési technikákra, az egyéni érzések,
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vélemények kifejezésére. Ezek a beszélgetések
jó lehetőséget adnak egymás és önmaguk megismerésére is.
Foglalkozásainkat a nevelés – oktatás több
tevé
kenységi
területét átölelő (irodalmi-,
anyanyelvi-, környezetismereti-, matematikai-,
ének-zenei, vizuális, testnevelési) átölelő komplexitás jellemzi.
Az iskola előkészítő csoportunkat családias
légkörű kis létszámmal indítjuk, amelyből 15
budaörsi gyermek részére Budaörs Város Önkormányzata támogatást biztosít. A foglalkozásokat szakképzett, tapasztalt tanító és gyógypedagógus irányítják nagy szakértelemmel,
türelemmel, szeretettel és sok-sok játékkal. Augusztus utolsó két hetében az előzetes jelentkezések alapján felmérjük a (év elején és végén
pedig egyéni képességfelmérést és iskolaérettségi felmérést végzünk, melynek eredményéről
tájékoztatjuk a szülőket) amelyek alapján összeállítjuk az éves tematikát. Ezt követően délelőttönként mikro csoportos formában (8-10 fő) tanítói és gyógypedagógiai vezetéssel biztosítjuk
a komplex foglalkozást. Délutánonként előtérbe
kerül a megfelelő mozgásos nevelés, (heti két alkalommal úszásoktatást biztosítunk).
Éves programjaink is változatosak: kirándulások,
séták az erdőben, bicikli túrák, játszóterek látogatása, Mikulás-ünnepség, Karácsonyi műsor,
farsangi jelmezbál Anyák-napi köszöntő-műsor,
Családi nap (versenyek, kézműveskedés, bográcsozás), úszás, síelés, judo, Ballagás és Évzáró
műsor, 2 hét úszótábor és nyári táborok.
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Nyílt Napok az iskola
előkészítőben

Óvodánk a Bölcs Mókusok Erdeje Alapítvány
fenntartása alatt működik. Intézményünk,
amelyben bölcsőde és óvoda is helyet kapott,
a Gellérthegy és a Feneketlen-tó közelében található. Megközelíthető a 61-es, 17-es villamossal
vagy a Kosztolányi Dezső térről gyalog.

A Nyílt Napok időpontjai:
2019. január 30. szerda
2019. február 6. szerda
2019. február 20. szerda
A Nyílt Napok programja:
900–945: nyílt óra
950–1120: kötetlen beszélgetés gyerekek nevelését és oktatását érintő kérdésekről. Tájékoztató
az intézmény szakmai munkájáról
A teremben egy időben maximum 10 vendéget tudunk fogadni, így az órák látogatása csak regisztráció után lehetséges.
A regisztrációra az online űrlap kitöltésével van
lehetőség legkésőbb a nyílt napot megelőző
3 napban, ami a suliovi.hu/iskola-elokeszito/
iskola-elokeszito-nyilt-napok oldalon érhető el.
Egész évben tudunk lehetőséget biztosítani intézményünk megismerésére azoknak a jelentkezőknek,
akik nem tudtak nyílt napon részt venni. Ezeken az
alkalmakon megismerkedhetnek az épületünkkel és
általános tájékoztatást kapnak az itt folyó munkáról,
óralátogatásra nincsen lehetőség.

Nyitva tartás
Óvodánk évközi nyitva tartása igazodik az iskolai
tanévhez, ezek időpontjáról mindig aktuálisan, az
adott tanévben tájékoztatjuk a hozzánk járó gyermekek szüleit (szeptemberi kezdés-június közepi
zárás, őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet, tanítás nélküli munkaszüneti napok).
Óvodánk munkanapokon 700–1700-ig tart nyitva.

Az óvodák Bemutatkozása

Nem önkormányzati fenntartású óvodák

MÉG TÖBBMESÉT
ALAPÍTVÁNY ÓVODÁJA
1113 Budapest, Diószegi út 51.
Telefon:
+36 1 466-8615, +36 30 332-3970
Weboldal:
www.ovoda.bme.hu
Fenntartó képviselője: Kerek Anna

Udvarunk tágas, zöld területű, sok virággal,
termő gyümölcsfákkal. Jól felszerelt torna
termünk biztosítja a gyermekek sokoldalú
mozgásfejlesztését.
Óvodánk saját helyi nevelési programja a Még
töbBMEsét címet kapta, amely összhangban van
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával.
Hangsúlyozzuk a mese fontosságát és személyiségfejlesztő erejét. Nagyon fontos feladatunk
az anyanyelvi nevelés, a mesék, versek, könyvek
megszerettetése.
Rendszeres bábszínházi előadásokat szervezünk
ennek jegyében.
Nevelési-oktatási programunk kiegészült a környezeti, környezetvédelmi neveléssel.
Környezeti adottságainkra építve a környezet
szeretetére és védelmére neveljük gyermekeinket, valamint egészségfejlesztési programunk
keretében bevezettük a „Minden héten egy zöld
napot”.
A gyerekek egészségvédelme érdekében sóház
is áll udvarunkon, ahol a gyerekek játékosan
tevékenykedhetnek.
Céljaink elérése érdekében felvettük a kap
csolatot a Meseszó Egyesülettel, illetve a
Madártani Egyesülettel. Gyermekeink számára
érdekes, játékos foglalkozásokat tartanak, tere
pen vagy csoportszobában. 2011-ben óvo
dánk
megkapta a Madárbarát Óvoda címet.
2012 óta részt veszünk az ovizsaru programban
is.
A gyermekeink beszédkészségének fejlesztését
logopédus segíti, heti két alkalommal.
Óvodánk gyermekközpontú intézmény.
Figyelünk a gyermekek egyéni igényeire, szük
ségleteire, megkapják tőlünk a gondoskodó
törődést, a nyugodt környezetet.
A játék szerepét elsődlegesnek tartjuk.
Fontos, hogy a gyermekek jól érezzék magukat
az óvodában, ez biztosítja számukra az egyenletes fejlődés lehetőségét. Óvodapedagógusaink
felsőfokú végzettségűek, munkájukat pedagógia
asszisztens is segíti.

Kamaraerdő
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Kedves Édesanyák és Édesapák!
Óvodánk Budapesten, a Sas-hegy lábánál, egy
zöldövezeti villaépületben található, melynek
elhelyezkedése és kertje igazi paradicsom a
városi gyermekek számára. Nagyszerű adottságai
mellett előnye, hogy itt nemcsak a gyerekeknek,
hanem a szülőknek is fontos szerepük van az
intézmény életében.

SASHEGY CSALÁDI ÓVODA
			
1118 Budapest, Előpatak u. 5.
Telefon:
+36 1 319-1149, +36 20 851-2663
E-mail:
mihalyi.aniko@sashegyovoda.hu
Honlap:
www.sashegyovoda.hu
Intézményvezető: Mihályiné Sági Annamária

Legfőbb nevelési elvük a gyermekek érzelem
gazdag környezetben való fejlesztése, illetve
a bátorító nevelés. Célunk, hogy gyermekeink
felkészülten menjenek iskolába, tanuláshoz
szükséges képességeik kialakuljanak. Sikeresen
kezdjék iskolai tanulmányaikat.

A 2019/2020-aS nevelési évben
indítandó csoportok

A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, segítjük
egymás nevelőmunkáját. A tanév során két szülői
értekezletet tartunk, fogadóórát igény szerint,
előre egyeztetett időpontban.

Nyílt napok, ismerkedési
lehetőségek időpontja

Hagyományaink, ünnepeink
Az óvoda hagyományai: a gyermekek születés
napjának megünneplése, kirándulások, népmese
napja, csoportok névnapja, adventi készülődés
(ezen belül Mikulás, karácsony), maciváró nap,
farsangi mulatság, húsvéti tojáskeresés, Víz
Világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja,
megemlékezés március 15-éről, anyák napja,
gyermeknap, ballagás.

Egyéb fontos információk
Óvodánk hétfőtől péntekig 700–1730 óráig tart
nyitva.
A nevelési év szeptember 1-jétől a következő év
augusztus 31-éig tart. Az intézmény összesen két
hétig van zárva nyáron.
Óvodaidőn belül szervezett fakultatív fog
lal
kozások: dzsúdó, foci, fejlesztő torna, játékos
angolnyelv-oktatás,
sakkszakkör,
néptánc,
úszásoktatás, balett.

Óvodánk három csoporttal működik: egy kis-,
egy középső és egy nagycsoporttal.
A leendő csoportok létszáma 15–18 fő.

Az érdeklődő szülőket gyermekükkel együtt szívesen látjuk előzetesen egyeztetett időpontban.
A felvett gyermekek beiratkozása folyamatos,
ekkor a szülő gyermekével megismerkedhet az
óvodával, illetve a csoport óvónőivel. Szülői értekezletet szeptember elején tartunk.

További információ kérhető
További információ az óvoda telefonszámán,
vagy személyesen kérhető az óvodavezetőtől.

Családközpontú szemléletünkből fakadóan valljuk, hogy a nevelés alapfeltétele a szülők és az
intézmény nevelési elképzeléseinek és értékrendjének összhangja. Nálunk nagyobb hangsúlyt kapnak azon gondolatok, melyek ezt a célt
szolgálják, így pl.:
• A
 szülő az elsődleges nevelő a gyermek életében.
• A szülői példamutatás kiemelt jelentőséggel bír.
• Nagyon fontos minden egyes nevelő személye
a gyermek életében.
• Mindig figyelembe kell venni a gyermek egyéni
nevelési szükségleteit.
Intézményünk fő küldetése a gyermekek sze
mélyre szabott nevelésének megvalósulása,
amelynek az egyik legjobb eszköze a tutorrendszer. A család és óvodánk jó kapcsolatát
szolgálja egy képzett személy/tutor, aki első
sorban a nevelési kérdésekben törekszik
támogatni a családot, mégpedig összehangolva
az otthoni célkitűzéseket az óvodapedagógusok
céljaival, elképzeléseivel. A gyermekek jellemé
nek formálása mindig konkrét erények (rend,
őszinteség, nagylelkűség, kitartás, erősség,
bátorság stb.) mentén valósul meg. Óvodánk a
Katolikus Egyház tanítása szerinti magatartásra,
gondolkodásmód és megnyilvánulás gyakor
lására épít.
A tutorral való beszélgetések témái:
• önállóság kialakulása, szokásrendszere
• gyermek jelleme és annak formálása
• erényekre nevelés pozitívan,
• képesség- és készségfejlesztést célzó, pedagógiai mérésen alapuló nevelési ötletek
• barátságok alakulása
• iskolai előkészítés
Nevelési programunk alapegységei a naptári évhez igazodó témák, amelyek során a gyermekek
a meglévő tudásukra, ismereteikre alapozva ismerkednek jelenségekkel, fogalmakkal, s önálló
tevékenységeik során megtapasztalják a döntéshelyzeteket, a felelősség érzését. A témakörök
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
Óvodánk egyházi fenntartója a Krisztus Légiója
Kongregáció. Intézményünknek kötelező körzete
nincsen, így nagy szeretettel várjuk nem csak a kerületben lakó családok gyermekeit is. A felvételnél
előnyt élveznek a vallásos értékrend szerint élő családok gyermekei.

SZENT II. JÁNOS PÁL
ÓVODA

egyrészt igazodnak a naptári év eseményeihez,
ugyanakkor további kreatív ötletekkel bővülnek,
amelyeknek csak az emberi fantázia szab határt.
Heti tevékenységeink:
• beszélgetőkör
• játékos koordinációfejlesztés, foci
• úszás
• zeneovi
• néptánc
• hitéleti foglalkozás
• ismerkedés az angol nyelvvel
Óvodánkban lehetőség van gyermekneveléssel
és a házastársi kapcsolat formálásával kapcsolatos interaktív tréningek részvételére is, amelyeket a Családképző Fórummal (www.csaf.hu)
együttműködve tartunk, s ezek nyitottak más
óvodákba járó gyermekek szülei számára is.
A gyermekkel foglalkozó pedagógus (óvónő,
logopédus, mozgásfejlesztő) egész személyével, lelkével nevel, és ezt a folyamatos kihívást
állandó szakmai és etikai képzéssel támogatjuk.
Az óvónők kiválasztásánál a csillogó tekintet és
a szakmai tapasztalatok mellett a hitelességet
tartottuk fontosnak, amely biztosítja az emberi
magatartás és a hirdetett értékrendek és nézetek közötti összhangot.

Hagyományaink, ünnepeink
Fontos számunkra a családokkal való együtt
ünneplés. Minden tanévet családi szent misével
kezdünk, s az év folyamán közösen ünnepeljük
meg a gyermekek születés- és névnapjait,
az év jeles eseményeit, az egyházi ünnepe
ket és felelevenítjük a népi hagyományokat.
Pl.: Szent Márton-nap, Szent Miklós-nap stb.

Advent során készülünk karácsony ünnepére,
farsangkor beöltözünk, majd készülünk a
húsvéti ünnepkörre, márciusban köszöntjük
az édesapákat, májusban az édesanyákat.
A gyermekekkel rendszeresen járunk kör
nye
zetismereti kirándulásokra, bábszínházba, kon
certekre.

Egyéb fontos információk
Óvodánk hétfőtől péntekig reggel 800 órától
délután 1700 óráig tart nyitva. Az óvodába járó
gyermekek költségtérítési hozzájárulást fizetnek,
amelynek összegét a fenntartó kuratóriuma
bírálja el. A díj magába foglalja a gyermek
óvodai ellátását, a rendszeres foglalkozások díját
(úszásoktatás, játékos koordinációfejlesztés,
ki
rán
dulások), illetve a nevelést és fejlesztést
segítő szakmai szolgáltatások díját (logopédus,
fejlesztőpedagógus, zene- és tornafoglalkozás).

Óvodai csoportjaink
Óvodánk korosztályonkénti bontásban indít
maximum 15–16 fős csoportokat. Jelenleg három
csoportunk van, kis-, középső és nagycsoport.
Nyílt napok, ismerkedési lehetőségek
időpontja: előre egyeztetett időpontban várjuk az óvoda iránt érdeklődő gyermekek szüleit.

További információ kérhető
www.sashegyovoda.hu
Mihályiné Sági Annamária:
mihalyi.aniko@sashegyovoda.hu
Telefon: +36 20 851-2663
Csenger Ottilia: csenger.ottilia@sashegyovoda.hu
Telefon: +36 30 248-3269

(Régi nevén: Szent Benedek Óvoda)
			
1116 Budapest, Mezőkövesd utca 10.
Telefon:
+36 30/815-2676
E-mail:
ovodavezeto@janospal.hu
Honlap:
www.janospal.hu
Intézményvezető: Zsin Orsolya

Mire számíthat óvodánkban?
• A hitre nevelés központi szerepet tölt be
mindennapjainkban.
• Szakképzett, gyerekszerető pedagógusok.
Mottónk: „Egy gyermeket nem lehet jóvá
szidni, csak jóvá szeretni.” (Böjte Csaba)
• Szabad játéktevékenység biztosítása.
• Szeretetteljes, nyugodt légkör biztosítása.
• Egészséges önbizalom, önállóság kialakítása.
• Kiegyensúlyozott, következetes napirend.
• Esztétikus, biztonságot nyújtó környezet.
• Igényes, természetközeli anyagokból készült
játékeszközök.
• Tapasztalás útján történő ismeretszerzési
lehetőségek.
• Játékba ágyazott, élményszerű fejlesztő
programok.
• Komplex felkészítés az iskolára: teremtett
világ megismerése, matematika, vers, mese,
zene, vizuális nevelés.
• Mindennapos mozgásigény kielégítésének
helyszínei időjárástól függően: udvar, jól felszerelt tornatermek, sportpályák.
• Zökkenőmentes átmenet biztosítása (bölcsi/
otthon-ovi, ovi-suli között).
• Környezettudatos, egészséges életmódra
nevelés.
• Sokszínű délelőtti programok.
• Közösségépítési, kapcsolattartási lehetőségek az egész család számára.
Óvodánkról életképeket, további információkat
honlapunkon találnak: www.janospal.hu

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
Ünnepeink: Assisi Szent Ferenc (Állatok Világ
napja), Szent Erzsébet, Szent Miklós (Mikulás),
Szent Balázs (Balázs áldás), hamvazkodás,
március 15. (megemlékezés), János Pál-nap,
Mária-ünnep (május), ovis gála.
Családi közösségépítés, ünnepek szülőkkel:
Veni Sancte, adventi gyertyagyújtás, anyák
napja (apás készülődéssel), szüret, Márton-nap,
zarándoklat, kirándulás, apás foci, szülői est,
keresztút, családos tábor, Te Deum.
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

SZENT GELLÉRT ÓVODA
			
Tel./fax:

Egyéb óvodai programjaink: hagyományápoló
játszóház, kirándulás, bábszínház, könyvtár
látogatás, iskolalátogatás, kísérletek napja (Víz
Világnapja), farsang, gyereknap, iskolába menők
búcsúztatása.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
ÓVODÁNK ALAPSZOLGÁLTATÁSAI
INGYENESEK!
Óvodánk nyitva tartása: hétfőtől péntekig 700–1700
Délelőtti egyéni fejlesztési lehetőségek: logo
pédia, gyógytestnevelés
Délutáni különórákat a gyermekek és a szülők
igényeihez igazítjuk. Az idei nevelési évben: foci,
drámajáték, zeneovi, néptánc, zenéstorna közül
lehet választani.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Óvodánk
négy
csoporttal,
csoportonként
maximum 24 kisgyermekkel működik. A jelent
kező gyermekek életkorától függően vannak
tiszta és vegyes életkorú csoportjaink is.

NYÍLT NAPOK, PROGRAMOK
IDŐPONTJA
Játszódélutánok, melyre szeretettel várjuk a
szü
lő
ket gyermekeikkel együtt. Ekkor bete
kin
tést nyerhetnek a csoportok életébe, megismer
kedhetnek az óvó nénikkel, és a dajka nénikkel.

Választható időpontok: 2019. április 24-25-26.
délután 1600-1700 óra között
A nyílt nap a korlátozott létszám miatt regiszt
rációhoz kötött, melyre 2019. április 1-től
az alábbi telefonszámon nyílik lehetőség:
+36 30 815-2676.

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
Beiratkozás: 2019. május 6–10. 800–1600 óra
között, melyre a szülőket a gyermekekkel
együtt várjuk. A szükséges dokumentu
mok
megtalálhatók a honlapon: www.janospal.hu
Helyszín: Szent II. János Pál Óvoda.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA,
HELYSZÍNE
Tájékoztató óvodánkról, melyre szülőket várunk:
2019. április 17. (szerda) 1700 órai kezdettel
(regisztráció nem szükséges).
Helyszín: Szent II. János Pál Iskolaközpont
díszterme.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
További információk, kérdések esetén forduljon
az óvodavezetőhöz e-mailen, vagy telefonon.

1113 Budapest, Ibrahim u. 20.
+36 1 385-3295

Telephely: 1113 Budapest, Aga u. 10.
Telefon:
+36 1 209-2500
E-mail:
szentgellert@tvn.hu
Honlap:
www.szentgellertovoda.hu
Intézményvezető: Feltserné Hegedűs Klára
Az óvoda fenntartója:
Szent Gellért Óvoda Egyesület

Óvodánk Kelenföld csendes, kertvárosi övezeté
ben, az Ibrahim utcában található. A kerület
minden irányából jól megközelíthető mind
gyalogosan, mind autóval vagy közösségi
közlekedési eszközzel. Az óvoda Ibrahim utcai
székhelyén három 25 fős csoport, míg az Aga
utcai telephelyen két 25 fős csoport működik, sok
játékkal, korszerű eszközökkel felszerelve. Mindkét
helyen barátságos, szép udvarral rendelkezünk,
ahol a gyermekek mozgásigényét kellőképpen
ki tudjuk elégíteni. Gyermekeinknek minden nap
lehetőséget biztosítunk a levegőzésre. Mindkét
helyen rendelkezünk tornaszobával is, így a
gyermekek testi nevelése, mozgásfejlesztése
megoldott.
Óvodánkban tizenkét óvodapedagógus, egy
gyermekpszichológus, egy fejlesztő pedagógus,
két pedagógiai asszisztens, valamint öt dajka
dolgozik, az összesen 125, gondjainkra bízott
gyermek nevelését szolgálva.
A Szent Gellért Óvoda helyi pedagógiai
programjában kiemelt jelentőségű a gyermekek
katolikus szellemben történő nevelése, ezen kívül
nagy hangsúlyt fektetünk a népi hagyományok
őrzésére, a környezeti, az anyanyelvi és zenei
nevelésre.
Az óvoda arculatát olyan nevelni tudó és akaró
óvodapedagógusok határozzák meg, akiket
összeköt a közös hit. Vallásos nevelésünk alapja
a közös élmény és a személyes példa. Valljuk,
hogy az óvodai nevelés csupán kiegészítője és
nem helyettesítője az otthoni nevelésnek. Ennek
minél tökéletesebb megvalósításáért igyekszünk
a szülőkkel számos közös programot szervezni,
ahol meghitt, családias légkörben lehetőség
kínálkozik kötetlen beszélgetésre is.

HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK
Őszi időszak:
• Veni Sancte – tanévkezdő ünnep a katolikus
egyházban
• Szent Gellért püspök ünnepe (óvodánk védőszentje)
• Szüretelés, szüreti mulatság, terményáldás
• Szent Márton napja; Márton napi vásár  
Téli időszak:
• Szent Miklós napja – Mikulás
• Adventi koszorúk megáldása
• Betlehemezés
• Vízkereszt, házszentelés
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• J
 ótékonysági hangverseny (január közepén)
• Szent Balázs napja
Tavaszi időszak:
• Farsangolás
• Hamvazószerda (a nagyböjt kezdete)
• Barkaszentelés; húsvét
• Március 15. méltó megünneplése
• Anyák napja; apák napja
• Tavaszi vásár az óvoda évfordulóján

ÓvodaHívogató 2019/2020

AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
Idén is öt vegyes csoport indítását tervezzük, 25
fős létszámokkal. A felvehető gyermekek száma
előreláthatólag 30 fő. Minden csoportba az iskolába
menő gyerekek helyére tudunk új gyermekeket
felvenni.

Nyári időszak:
• Kétnapos táborozás a nagycsoportosokkal
• Te Deum (hálaadó tanévzáró ünnep); nagyok
ballagása
Ezen kívül évente több alkalommal szervezünk
közös barkácsolást, családos kirándulást.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Óvodánk hétfőtől péntekig, reggel 700 órától délután
1700 óráig tart nyitva. A nyári felújítások idején az
óvoda öt hétig zárva tart. Az iskolai szünetek idején
(őszi, téli, tavaszi) igény szerinti ügyeletet tartunk.
A Szent Gellért Óvodában katolikus hitoktatás
folyik, szakképzett hitoktató közreműködésével a
nagycsoportosok számára, heti egy alkalommal.
Heti két alkalommal logopédiai foglakozásokat tart
a XI. kerületi Logopédiai Intézet logopédusa.
Két éve foglalkoztatunk főállásban fejlesztő
pedagógus óvónőt, aki a kisebb-nagyobb lemara
dás
sal küzdő gyermekek felzárkóztatásában
nyújt mindennapi segítséget egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozások alkalmával.
Az óvoda fenntartója a Szent Gellért Óvoda
Egyesület, azonban az óvoda és Újbuda Önkor
mányzata között érvényben levő Köznevelési
megállapodásnak köszönhetően az óvodai tevé
kenység ingyenesen biztosított alapszolgáltatás a
hozzánk járó, XI. kerületi gyermekek számára.

NYÍLT NAPOK, ISMERKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK IDŐPONTJA
Februártól az érdeklődő szülőket (gyermekükkel
együtt is) szívesen látjuk, telefonon előzetesen
egyeztetett időpontban, általában a délutáni
órákban. Ilyenkor mód nyílik személyes beszél
getésre, és az óvoda életével való ismerkedésre.
Április 5-én délelőtt nyílt napon fogadjuk az
óvoda iránt érdeklődő szülőket, gyermekeket.
Ennek részleteiről, a regisztrálás módjáról időben
tájékoztatást adunk az óvoda honlapján.

Óvodai beíratás időpontja,
helyszíne
Az óvodánkba való jelentkezések időpontja:
2019. április 24., 25. és 26.
Mindhárom nap délután 1300 és 1700 óra között
várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt az óvoda
székhelyén.
Az óvoda vezetősége május 10-ig értesíti a
gyermekek szüleit a meghozott döntésről.
A leendő óvodások szülei részére június elején szülői
értekezletet tartunk. Az értekezlet időpontjáról
a felvételt nyert gyermekek szüleit levélben
tájékoztatjuk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
További információ és ismerkedési időpont kérése
az óvoda telefonszámán (+36 1 385-3295), vagy
személyesen kérhető az óvodavezetőtől (Feltserné
Hegedűs Klára), illetve az óvodatitkártól (PulaiTakács Éva).
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TALENTO-HÁZ
ALAPÍTVÁNYI ÓVODA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA
			
1119 Budapest, Rátz László u. 4.
Telefon:
+36 1 204-0847
E-mail:
talentohaz@gmail.com
Honlap:
www.talentohaz.hu
Intézményvezető: Willi Anikó

5–6 éves érdeklődő gyerekek számára ovi
sulit
indí
tunk óvónő vezetésével, tanítók közreműkö
désével, maximum 14 fővel, projektekben zajló
tevékenységközpontú program alapján. Iskola
előkészítő 0. osztályunkba (amely átmenet a
nagycsoport és az első osztály között) vár
juk
mindazokat a gyerekeket, akik már nem tudnak
aludni délután, így ráérnek többet alkotni, zenélni,
tornázni, táncolni, vidám angol
foglalkozáson
játszani. Ez alatt az egy év alatt megismerkedhetnek
közelebbről a közvet
len környezetükben élő
növényekkel, állatokkal, és minden nap délelőtt
iskolaelőkészítő foglalkozásainkon tanulhatnak
valami érdekeset, hasznosat. Az óvó néni személyre
szabott képességfejlesztéssel, differenciálással
segíti a gyerekeket abban, hogy könnyű legyen az
átállás az iskolai életre, ahol igyekszünk kideríteni,
hogy kinek mihez van tehetsége.

Hagyományaink, ünnepeink
Egész évben a jeles napokhoz kapcsolódóan
alkotónapokat tartunk: Mikulás, karácsony, farsang,
húsvét, anyák napja, gyermeknap. Ezekre az ün
nepekre versekkel, dalokkal, mondókákkal, tánccal
készülünk. Júniusban megrendezzük a talentós
gyermeknapot, az óvodai sportnapot és a ballagást.

Egyéb fontos információk
A szülők az intézmény speciális szolgáltatásinak finanszírozására havonta alapítványi hozzá
járulást fizetnek.

A 2019/2020-aS nevelési évben
indítandó csoportok
Egy kis létszámú – maximum 14 fős – iskola
előkészítő 5–6 éveseknek óvónő vezetésével.

Nyílt napok, ismerkedési
lehetőségek időpontja
Nyílt napot minden évben november végén tartunk,
ahol megismerkedhetnek óvónőnkkel, és bepillan
tást nyerhetnek iskolaelőkészítő csoportunk
életébe. Bővebb tájékoztatást intézményünkről a
honlapunkon találnak.

További információ kérhető
Willi Anikó igazgató telefonon vagy személyesen
szívesen ad tájékoztatást. Telefon: +36 1 204-0847
Honlapunk a www.talentohaz.hu weboldalon
tekinthető meg.
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TÖRPEGOmBA mŰVÉsZETI
ÓVODA
1113 Budapest, Badacsonyi u. 24.
Telefon:
+36 1 950-9981
+36 20 973-0513
E-mail:
info@torpegomba.hu
kapocsi.antonia@gmail.com
Honlap:
www.torpegomba.hu
Intézményvezető: Kapocsi Antónia

Óvodánk 2013. szeptember 1-jén nyitotta meg
kapuit, így fiatal intézménynek számít kerületünk
életében. Ennek ellenére mégis hagyományokra
támaszkodik, hiszen a már több éve működő
Egérkirály Művészeti Óvoda pozitív tapasztalatai,
jól bevált gyakorlata alapján, az új lehetőségeket
és adottságokat figyelembe véve alkottuk meg
nevelési programunkat.
Az óvoda Újbuda frekventált helyén, mégis csendes,
nyugodt környezetben, szépen felújított, gyönyörű
villaépületben várja kis lakóit. Tömegközlekedéssel
és gépkocsival is könnyen megközelíthető, a
parkolás ingyenes.
Az óvodában két vegyes életkorú csoportban
fogadjuk a gyermekeket.
Hatalmas terek, napfényes, ízlésesen berendezett
csoportszobák, praktikusan kialakított kiszolgálóhelyiségek szolgálják kényelmünket.
A csoportokban igényes, gondosan válogatott,
sokféle játék, mesesarok, babaszoba, kézműves
kuckó és még sok érdekesség várja a gyermekeket.
Az óvoda gondozott, parkosított kerttel és nagy
tornateremmel rendelkezik, a gyerekek sokat mozoghatnak, ügyesedhetnek. zeneszobánk hangszerekkel jól felszerelt, lehetőséget teremt a
zenei készségek fejlesztésére, differenciált,
mikrocsoportos foglalkozásoknak ad teret, egyéni fejlesztési lehetőséget kínál. Speciális iskolaelőkészítő foglalkozásainkat is itt tartjuk.
Intézményünk két és fél éves kortól fogadja a gyermekeket, a szobatisztaság nem feltétel.
A csoportokban főiskolát végzett, nagy gyakorlattal
rendelkező óvónők foglalkoznak a gyerekekkel,
kellő figyelem és idő jut az egyéni sajátosságokat
figyelembe vevő nevelésre. Óvodánkban saját
nevelési program alapján a művészetek eszközeinek
személyiségformáló erejét felhasználva történik a
gyermekek nevelése, sokat mesélünk, bábozunk,
énekelünk, verselünk, festünk, rajzolunk, mintázunk
és mindenekelőtt rengeteget játszunk.
Kiemelt szerepe van a néptáncnak, amely nagyon
sokoldalúan fejleszti a gyermekek képességeit
mindamellett, hogy óriási öröm forrása is. Rendszeresen (hetente egy alkalommal) járunk úszni,
amit nagyon szeretnek a gyerekek. Kezdetben a
játékos vízhez szoktatás a fő cél, óvodáskor végére
pedig szinte mindenki megtanul úszni.

Az angol nyelvvel való ismerkedésre játéktevékenységeken keresztül adunk lehetőséget. Az ének,
a zene, a tánc, a versek, mondókák mind-mind
olyan módon segítik hozzá a gyereket a nyelv
alapjainak elsajátításához, ami korának megfelelő
és örömteli. Évente több alkalommal fogadunk
külföldi gyakornokokat, akik anyanyelvi környezetet
teremtve sokban hozzájárulnak a gyerekek széles
látókörének és kulturálisan sokszínű ismereteinek
fejlesztéséhez.
Munkánk során arra törekszünk, hogy a hozzánk járó
óvodások és szüleik is igazi közösségben érezhessék magukat. Egymásra figyelve, a pozitív értékekre
támaszkodva, biztonságos, szeretetteli légkörben, a
családokkal közösen neveljük gyermekeinket, hogy
boldog és tartalmas óvodás évek után, éretten és
kíváncsian kezdhessék majd az iskolát.

• Farsang
• Húsvét
• Anyák napja
A Törpegomba nap már hagyománynak számít,
amit különleges programokkal és szertartásokkal
teszünk emlékezetessé a gyerekek számára.
A nevelési év főbb eseményeihez kapcsolódóan sok
programot szervezünk, hisz az élményeken keresztül megszerzett tapasztalatok a legfontosabbak a
gyerekek számára pl.: barlanglátogatás, madártani
megfigyelés, almaszüretelés, medvefarm-látogatás,
bábszínház.
Minden tavasszal szervezünk családos kirándulást,
ezzel is erősítve a közösséghez tartozás élményét.

hAgyományAink, ünnepeink

egyéB fontos információk

Az ünnepek mindannyiunk számára nagyon
különlegesek. Az ünnepek az érzelmi nevelés
sajátos színterei, a mindennapoktól eltérő közösségi
események. A jeles napokat megelőző időszakban
közösen készülünk rájuk.

Óvodánk egész évben (a téli szünet kivételével)
folyamatosan üzemel, naponta 700–1700 óráig
tartunk nyitva. ügyeletet egyéni megbeszélés
alapján lehet igénybe venni.

Így az ünnepnaphoz kapcsolódó közös élmények
mély érzelmi nyomokat hagynak a gyermekekben.
Átérzik az ünnepnapok másságát, a bensőséges
összetartozás élményét.
A gyermeki élet ünnepei:
• Születés és névnapok
• Advent, adventi készülődés
• Mikulás

Az
•
•
•

óvoda alapszolgáltatásai közé tartozik:
néptánc (heti egy alkalommal)
játékos angol (heti két alkalommal)
úszás (heti egy alkalommal)

Étkezés: óvodánkban napi négyszeri étkezést
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk a
gyermekek számára. Speciális étrendet igénylő
gyermekek étkeztetését is meg tudjuk oldani.
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A gyermekekkel gyakorlott óvodapedagógusok
foglalkoznak. Munkánkat dajka, logopédus, védőnő,
tánctanár, angoltanár és orvos segíti.
Önköltséges foglalkozások:
• balett
• mozgásfejlesztő foglalkozások
• zongora- és furulyaoktatás
Önköltséges foglalkozásaink du. 16 órától kezdődnek, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK
A következő nevelési évben két csoportot mű
ködtetünk osztott formában (vegyes életkorú
gyermekek csoportja). Óvodánk körzethatárral
nem rendelkezik, Budapest és környékéről várjuk
a gyerekeket. A felvétel és a beiratkozás a szabad
férőhelyek függvényében folyamatosan történik.
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdeké
ben speciális iskola-előkészítő foglalkozások
indítását tervezzük. Ezeket a foglalkozásokat tanítói
végzettséggel is rendelkező óvodapedagógus
vezeti.

ÓvodaHívogató 2019/2020

ÓvodaHívogató 2019/2020

AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

NYÍLT NAPOK, ISMERKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK IDŐPONTJA

Óvodánk az Új Budai Alma Mater Iskolával szoros egységet alkotva működik. Legfontosabb
célkitűzésünk, hogy szeretetteljes, családias
légkörben vidám, kiegyensúlyozott, egyéniségüket vállalni tudó gyermekeket neveljünk.

Óvodánk látogatása előre egyeztetett időpontban
bármikor lehetséges.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA
A leendő óvodások szüleit minden szükséges
tudnivalóról a beiratkozáskor tájékoztatjuk. Az első
szülői értekezlet szeptember első hetében lesz.
Az óvodai beiratkozás a szabad
függvényében folyamatosan történik.
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férőhelyek

Új Budai Alma Mater
Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti
Iskola és Óvoda

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
Bármilyen kérdéssel szívesen állunk rendelkezésükre
az óvoda elérhetőségein.

			
1112 Budapest, Muskétás u. 1.
Telefon:
+36 1 309-7353
E-mail:
info@ujalma.hu
Honlap:
www.ujalma.hu
Intézményvezető: Parditka Orsolya

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek alapvető tevékenysége a játék, ezért mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az iskolakezdéshez szükséges
ismereteiket játékos formában bővítsük.
A komplex foglalkozásokat kiegészíti heti rendszerességgel a néptánc, az úszás, az angol és az
iskola-előkészítő foglalkozás.
Gyermekeink egészsége érdekében programunk
része a mindennapos testmozgás és az egész
séges táplálkozás. A rendszeres gyümölcs
fogyasztás mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a gyerekekkel egészséges ételeket ismertessünk meg.

Hagyományaink, ünnepeink
Az éves programunkban szerepel kultúrkörünk jeles ünnepei (szüret, Márton-nap, advent, Mikulás,
karácsony, farsang, húsvét, anyák napja) mellett
számos ökológiai tárgyú rendezvény (kirándulások, Víz Világnapja, DIGI-STOP hét, Föld napja,
Madarak és fák napja, Állatok Világnapja, a biokert
gondozása stb.).
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
Intézményünk az Újbudai Montágh Imre Általá
nos Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-
oktatást
Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményegy
ségeként működik. Meg
közelíthető a Tétényi
úton autóbusszal, illetve a Fehérvári út felől
villamossal.

ÚJBUDAI MONTÁGH IMRE
ÁLTALÁNOS ISKoLA, ÓVODA,
Fejlesztő Nevelés-oktatást
Végző Iskola, Készségfej
lesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Egyéb fontos információk
A játékra épülő komplex személyiségfejlesztést
kiegészíti számos szakember munkája: logopédus,
pszichopedagógus, TSMT-terapeuta. A szükséges
fejlesztőfoglalkozásokat a gyermekek napirendjébe
építjük.
Számos szakkörön kibontakozhat a gyerme
kekben szunnyadó tehetség. Intézményünk a
következő szakköröket kínálja: Logikaland (táblás
stratégiai játékok), képzőművész, zene-bona,
hangtál, dzsessztánc, kosárlabda, Vitamin-torna,
labdajáték, dzsúdó, karate, foci, tartásjavító torna.
Szolgáltatásainkért a szülők hozzájárulást fizetnek. Költségtérítés mellett lehetőség van a hangszeres tanulmányok megkezdésére (furulya, gitár,
zongora).
Az óvoda reggel 700-től este 1800 óráig tart nyitva.

A 2019/2020-aS évben induló
csoportok
A következő tanévben két 20 fős csoportot indítunk a hatékony munka érdekében. Jelenleg a
csoportok összeállítása és lezárása megtörtént.
Jelentkezéseket a 2020/2021-es tanévre tudunk
fogadni.

Nyílt napok, ismerkedési
lehetőségek időpontja

Székhely:
1119 Budapest, Fogócska u. 4.
Telefon/fax: +36 1 208-5814, +36 1 464-3321
E-mail:
info@montaghsuli.ujbuda.hu
Weboldal:
www.montagh-bp.sulinet.hu
Intézményvezető: Györeiné Boross Csilla
Telephely

Óvoda
1116 Budapest, Rátz László u. 73–75.
Telefon:
+36 1 464-3434, +36 1 204-7032
Intézményvezető-helyettes:
Molnárné Gera Krisztina

Óvodánk földszintes épülete nagy zöld területtel rendelkezik, udvari játékokkal jól felszerelt,
gondozott kert közepén helyezkedik el. Két
csoportunkba 13–13 gyereket fogadunk, sérülés
specifikus megosztásban. Az egyik csoportba
autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket
veszünk fel. A csoport
szobákban a szokásos
óvodai berendezésen túl a speciális fejlesztéshez
szükséges eszközök is megtalálhatók. Óvónőink
óvodapedagógusi, gyógypedagógusi végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat mindkét csoportban gyógypedagógiai asszisztens és dajka
segíti.
Óvodánkban logopédus és gyógytornász is
részt vesz a komplex gyógypedagógiai fejlesztésben, valamint ringató foglalkozás is részét
képezi a napi tevékenységnek. A két csoportszobán és a kiszolgálóhelyiségeken kívül tornaszoba, logopédiai és egyéni fejlesztőszoba
áll rendelkezésre gyermekek egyéni és csoportos fejlesztéséhez. Nevelési programunk célja
az egyéni képességek legteljesebb kibontakoztatása és fejlesztése. Kiemelt feladataink a
kommuniká
ció, a szocializáció, a mozgás és a
vizuomotoros készségek fejlesztése.

Az érdeklődő szülőket szívesen látjuk előzetes
bejelentkezés után nyílt napjainkon, melyekről a
honlapon tájékozódhatnak.
Beiratkozási szándékukat a honlapon található
online felületen tehetik meg.
A 0. évfolyamra jelentkező gyermekekkel csalogató foglalkozásokon ismerkedünk.

További információ:
Dén Dóra titkárságvezetőtől kérhető telefonon
(+36 1 309-7353), és e-mailben az info@ujalma.hu
címen, illetve a www.ujalma.hu oldalon
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Nem önkormányzati fenntartású óvodák

HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK

A 2019/2020-aS NEVELÉSI ÉVBEN
INDÍTANDÓ CSOPORTOK

Hagyományos rendezvényeink a szüreti mulatság,
Márton-nap, Mikulás, karácsony, őszi és tavaszi
sport
nap, farsang, kirándulás, Montágh-nap.
Karácsony
kor és anyák napján közös Ringató
foglalkozásra várjuk a családokat.
Évente két alkalommal nyílt napot tartunk.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Óvodánkba a szakértői bizottság által kiállított
szakvélemény javaslata alapján vesszük fel a
gyermekeket.
Óvodai beíratás időpontja: a beiratkozás az
intézménykijelölés után történik. Az intézménykijelölést a szakértői véleménynek tartalmaznia
kell. A beiratkozás a férőhelytől függően folyamatos.

Óvodánk két csoportjába a beiskolázás után
megüresedett férőhelyekre tudunk új gyermekeket felvenni.

NYÍLT NAPOK, ISMERKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK IDŐPONTJA
Előre egyeztetett időpontban, egész évben
szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, családokat.

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI
RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA
Leendő óvodásaink szülei részére május végén
tartunk szülői értekezletet, melynek pontos idejéről levélben értesítjük a családokat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

Óvodai beíratás helyszíne:
1119 Budapest, Fogócska u. 4.
Intézményünk munkarendje az iskolai tanítási
szünetekhez igazodik.
Telephelyünk 700–1700 óráig tart nyitva.

Györeiné Boross Csilla intézményvezetőtől a
+36 1 208-5814-es és Molnárné Gera Krisztina
intézményvezető-helyettestől a +36 1 464-3434es telefonszámon.

Albertfalva

készült Budapest főváros Xi. kerület
Újbuda Önkormányzata támogatásával

