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Kedves Szülők!
Tisztelettel köszöntjük Önöket és óvodáskorba lépő Gyermekeiket!
A tavaszi beiratkozás közeledtével sok kisgyermekes család szembesül az óvodaválasztás
felelősségteljes feladatával. Az előző évekhez hasonlóan idén is „Kipp Kopp” című
kerületi kiadványunkkal szeretnénk segítséget nyújtani a pesterzsébeti szülők számára a
megfelelő óvoda kiválasztáshoz.
A kiadvány a 3 éves kortól kötelező óvodalátogatással kapcsolatos, az Önökben felmerülő
kérdésekre igyekszik választ adni.
A kiadványban hasznos információkat találhatnak az óvodai beiratkozás feltételeiről, a
felvétel dátumáról, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról, az óvodai nevelés
alóli felmentés eljárásrendjéről, valamint részletesen bemutatjuk a Pesterzsébet
Önkormányzata által fenntartott óvodákat és az óvodai körzeteket.
Az eljárási szabályok ismertetésén kívül azonban azt is szeretnénk, ha a pesterzsébeti
családok megismernék a kerületünkben működő sokszínű óvodai életet, ha képet
kapnának óvodáink nevelési programjairól, arról a kimagasló pedagógiai munkáról,
amelyre jogosan büszkék vagyunk.
Óvodáinkban

folyó

nevelőmunka

közös

célja,

hogy

gyermekeink

fejlődését,

személyiségük kibontakoztatását elősegítse, életkori sajátosságaikat figyelembe vegye.
Az óvodák által összeállított bemutatkozó anyagok segítségével megismerhetik az
óvodák „ars poeticáját”, az intézményekben folyó nevelőmunka sajátosságait,
különbözőségeit, amelyek segíthetnek a gyermek igényeinek legmegfelelőbb óvoda
kiválasztásában.
Amennyiben további információra van szükségük, vagy személyesen szeretnének az
óvodákkal megismerkedni, a helyszínen az óvodavezetőink, óvodapedagógusaink
készségesen nyújtanak felvilágosítást Önöknek.
Bízunk benne, hogy a kiadvány segítséget nyújt a döntés előtt álló kisgyermekes családok
számára. Kérjük, tájékozódjanak és ismerjék meg Pesterzsébet óvodáit, ahol
gyermekszerető óvodapedagógusok és óvodai alkalmazottak az idén is nagy szeretettel
várják és fogadják a beiratkozó kicsi gyermekeket.

Tájékoztató óvodai felvételről a 2018/2019-es nevelési
évre
➢ Pontosan hány éves kortól kötelező az óvodába járás?
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Sok
félreértésre ad okot a „hároméves korától” megfogalmazás, valamint az a lehetőség, mely
szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti.
A hároméves kortól történő óvodakötelezettség nem azt jelenti, hogy a 3. életévét betöltő
gyermeknek a 3. életévét betöltően másnap azonnal óvodába kell járnia. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) értelmében a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig (ebben az évben 2018. augusztus 31-ig) a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, (ebben az évben 2018.
szeptember 1-től) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Tehát az a gyermek, aki pl. 2015. szeptember 2-án született, csak a következő nevelési
évtől, 2019. szeptember 1-től lesz óvodaköteles.
A 2,5 éves kortól történő óvodába járás lehetőségével akkor lehet élni, ha az óvodák
valamennyi, a körzetükhöz tartozó, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelmét teljesítették, valamint, ha a gyermek az óvodaérettséget elérte.
(Bővebben lásd: Mit jelent az óvodaérettség?)
Továbbra is él az a jogszabály, mely szerint a kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben
is teljesíthető.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja
értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és
pénzbírsággal sújtható.
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➢ Meddig maradhat bölcsődében a gyermekem?
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény január 1től hatályos rendelkezései szerint:
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható hároméves koráig. Az augusztus 31-ei
időpontot itt is figyelembe kell venni az alábbiak szerint:
➢ Amennyiben a gyermek szeptember 1-je és december
31-e között tölti be a 3. életévét, a következő év
augusztus 31-ig járhat bölcsődébe, ha a szülő, törvényes
képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni
ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
Amennyiben a gyermek január 1-je és augusztus 31-e között tölti be a 3.
életévét az adott év augusztus 31-ig járhat bölcsődébe.
➢ Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi
fejlettségi szinte alapján még nem érett az óvodai nevelésre és az óvodai
jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében a gyermek
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható, nevelhető.
➢ Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy bölcsődei ellátásban annak
az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
(Ez az jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a gyermek január 1. és december 31.
között mikor tölti be a 6. életévét, legfeljebb ennek az évnek az augusztus 31.
napjáig járhat bölcsődébe.)
Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde. A bölcsődei ellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásán túl szolgáltatásként – speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel
működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a
szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni.
A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart.

➢ Milyen óvodát válasszak?
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése értelmében a szülő gyermeke
adottságainak,

képességeinek,

érdeklődésének

megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére,
nemzeti

hovatartozására

tekintettel

szabadon

választhat óvodát.
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➢ A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda
Létezik kötelező felvételt biztosító óvoda, mégpedig
a gyermek lakóhelye közelében. A kötelező felvételt
biztosító óvoda köteles felvenni, átvenni azt a
gyermeket,

aki

életvitelszerűen

az

óvoda

körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik.
Az

óvodai

körzetekről

e

kiadvány,

az

önkormányzat, valamint az óvodák honlapjáról
lehet tájékozódni.

➢ Mi minősül életvitelszerű ottlakásnak, mikor
tagadható meg a körzetes óvodába való felvétel?
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
szerepel. Ha ez nem teljesül vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni,
hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem
életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az óvodavezető vagy a fenntartó által
szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az
életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől
számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői
ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a
fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot
nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett
bizottság

jogosult

az

életvitelszerűen

körzetben

lakást

családlátogatás

kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető az általa, illetve a fenntartó által
szervezett bizottság által javasolt három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes
képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy
a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében és
ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (Az oktatási-nevelési intézmények
működéséréről és névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet (továbbiakban: Műk.r. 20.
§ (9-10.)
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➢ Mikor kell beiratkozni?

IDŐPONTJA: 2018. MÁJUS 2-4.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő - a bölcsődében ellátásban
részesülő gyermek, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentésben
részesülő gyermek kivételével - óvodaköteles gyermekét köteles beíratni a települési
önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban egy, az általa kiválasztott óvodába.
1. sz. melléklet: óvodai jelentkezési lap

➢ Mit kell a beiratkozáskor bemutatni?
o a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, vagy anyakönyvi kivonatot,
o a szülők személyi azonosítóját és
o lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
o nem magyar állampolgár kiskorú óvodai
beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy az
alábbi feltételekkel rendelkezik:
o

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

o

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozik, bevándorló, letelepedett jogállású,
vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.
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Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó
indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2018.
június 5. napjáig. A szülő – amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján az elektronikus
elérhetőségének megadásával kérte - elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a
gyermeke óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés közlése minden
esetben írásban határozati formában történik.

➢ Hogyan lehet jogorvoslattal élni az óvodai döntés
ellen?
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon
belül a gyermek érdekében eljárást indíthat az
óvodavezetőnél. (Nkt. 37. §) A fenntartó jár el és hoz
másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban
érdeksérelemre való hivatkozással benyújtott kérelem
esetén. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági
felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc
napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

➢ Nevelési év közben is felvehető a gyermek?
Nevelési év közbeni felvétel nem vonatkozik azokra az óvodaköteles gyermekekre, akik
augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, mert számukra kötelező a 2018. május 2-4-ig
történő beiratkozás.
Azok a gyermekek vehetők fel nevelési év közben, akik a harmadik életévüket a felvételétől
számított fél éven belül betöltik. Az óvoda azonban csak akkor veheti fel ezeket a
gyermekeket, amennyiben a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi, azaz, ha minden
óvodaköteles hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesült.
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ebben az esetben az óvoda mérlegelheti a
felvétel lehetőségét a gyermek „óvodaérettségének” figyelembevételével.
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➢ Mit jelent az óvodaérettség?
Az óvodaérettség több tényező együttese, többek között
o a szülőtől való elszakadási képesség,
o bizonyos önállóság az étkezésben, az öltözésben,
o a társakkal, felnőttekkel való kapcsolatteremtés képessége,
o beszédértés,
o valamint a fizikai érettség, amelynek területén alapvető feltétel a szobatisztaság,
ami a délutáni alvás idejére is vonatkozik.
Konkrét jogszabály nem rendelkeznek arról, hogy az óvodának hogyan kell figyelembe
vennie a gyermek óvodaérettségét a felvétel során, nincs jogszabály arról, hogy nem vehető
fel óvodába az a gyermek, aki nem szobatiszta. DE: Az óvónők, dadusnénik munkaköri
kötelességei közé nem tartozik a pelenkázás, (ez a bölcsődei gyermekgondozók feladata),
továbbá az óvodában nincsenek meg az egyébként rendkívül szigorú egészségügyi
feltételek a pelenkázáshoz, a pelenkaszállításhoz. Természetesen előfordulhat egy-egy
baleset, de az óvodában nem szabad, hogy ez jellemző legyen.
Következésképpen fontos annak az eldöntése, hogy a gyermek fenti szempontok alapján
óvodaérett-e vagy sem. Szülői felelősség és döntés kérdése, – az óvodaérettség
felmérésében és a döntésben segíthetnek az óvodapedagógusok és a gyermekorvos – hogy
a gyermek járjon-e óvodába, avagy a tényleges óvodakötelezettség eléréséig inkább
bölcsődés maradjon.

➢ Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja:

2018. szeptember 1.
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Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek
átvétele is. A Műk.r. 12. §-a szerint az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében zajlik.

➢ A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli
felmentés szabályai
A jegyző, - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – az
óvodavezető, valamint s védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva annak az évnek az augusztus 31-i napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életév
betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8. §
(2)). A jegyző akár egy évre vagy bármilyen határozott időre adhat felmentést az ötéves
korra vonatkozó korlátozás szabályának figyelembevételével.
Az a szülő, akinek óvodaköteles (hároméves korát 2018. augusztus 31-én betöltő)
gyermeke elsőként venné igénybe az óvodai nevelést és felmentést szeretne kérni a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 2018. április 20-áig nyújthatja be eredeti
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező (körzetes) felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez.
A kötelező óvodai nevelésbe már korábban beíratott gyermek szülője szintén a fenti
eljárás szerint 2018. április 20-ig, illetve a nevelési év során bármikor kérheti a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést. A kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év során bármikor kérheti a
gyermek ismételt óvodai felvételét.
Ha a szülő egyházi, magán, nemzetiségi önkormányzati vagy állami fenntartású - tehát
nem települési önkormányzati fenntartású - óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
FIGYELEM: FELMENTÉST MINDEN ESETBEN A TERÜLETILEG (A GYERMEK ÁLLANDÓ
LAKÓHELYE SZERINTI) ILLETÉKES JEGYZŐ AD, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A
GYERMEK MELYIK TELEPÜLÉSEN, MELYIK KERÜLETBEN TARTÓZKODIK, ILLETVE
JÁR ÓVODÁBA.
2. melléklet: Felmentési kérelem
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➢ Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?
Amennyiben

a

napi

négy

órában

óvodai

nevelésre

kötelezett

gyermek

az

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb május 19-ig
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
A bejelentést az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön
történő teljesítéséről című formanyomtatványon vagy írott nyilatkozat formájában lehet
megtenni. A külföldi nevelési intézménytől nem szükséges igazolás, elég a jegyző felé
történő bejelentés.
FIGYELEM: AZ ÓVODAKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉT, AZAZ
A KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁST MINDEN ESETBEN A TERÜLETILEG (A GYERMEK
ÁLLANDÓ LAKÓHELYE SZERINTI) ILLETÉKES JEGYZŐ FELÉ KELL MEGTENNI,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A GYERMEK MELYIK TELEPÜLÉSEN, MELYIK
KERÜLETBEN LAKIK, RENDELKEZIK TARTÓZKODÁSI HELLYEL, ILLETVE KORÁBBAN
MELY TELEPÜLÉSEN, VAGY KERÜLETBEN JÁRT ÓVODÁBA.
3. melléklet: Bejelentés óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének
külföldön történő teljesítéséről
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➢ Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
Az integrált nevelést vállaló óvodák az alapító okiratukban felsorolt fogyatékossági típussal rendelkező
sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadják a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján.

intézmény neve

mozgásszervi
fogyatékos
mozgáskorlátozott

P.Baross Német
Nemzetiségi
Óvoda székhely
Baross Német
Nemzetiségi Óvoda
Tagóvodája

pszichés fejlődési
zavarral küzdő

középenyhén súlyohalmobeszédértelmi
san
zottan autisfogyasúlyos súlyos súlyos
fogyaté értelmi
fogyatéta
tékos
tanu- figye- maga-kos
fogyatékos
lási
lem
tartás
gyenkos
alignagyotzavar zavar zavar
vak
gén- siket
látó
halló
látó
látássérült

X

P. Gézengúz óvoda
székhely
Gézengúz óvoda
Vackor Tagóvodája
Gézengúz óvoda
Gyöngyszem
Tagóvodája
P. Gyermekmosoly
óvoda székhely

hallássérült

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gyermekmosoly
óvoda Kékcinke
Tagóvodája
Gyermekmosoly
óvoda Mákvirág
Tagóvodája
P. Kerekerdő
Óvoda székhely
Kerekerdő Óvoda
Bóbita Tagóvodája
P. Lurkóház óvoda
székhely
Lurkóház óvoda
Tagóvodája
Lurkóház óvoda
Gyermekkert
Tagóvodája
P. Nyitnikék
Óvoda székhely
Nyitnikék Óvoda
Boróka Tagóvodája
Nyitnikék Óvoda
Békaporonty
Tagóvodája
Nyitnikék Óvoda
Zöld Ovi
Tagóvodája

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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➢ PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
székhely: 1201 Budapest, Baross u. 79.
Telefon/Fax: 06 (1) 283-3625; 289-0390; (20)584-9130
E- mail: baross@barossovi.hu
www.barossovi.hu
Intézményvezető: Bélteczkyné Szende Hilda
Intézményvezető helyettes: Harsányi Ildikó
Óvodánk

52

éves

múltra

tekint

vissza.

Pesterzsébet városközponti óvodájaként, két
épületben kilenc gyermekcsoportnak ad otthont.
Az udvar tágas, védett, gazdag növényvilága
biztosítja a jó levegőt, a játszópark felszereltsége
szabványnak
folyamatosan
középpontjában

megfelelő,
bővülő.
a

változatos

Óvodai

JÁTÉK

–

és

programunk
EGÉSZSÉGES

ÉLETMÓDRA NEVELÉS – A KÜLSŐ VILÁG
MEGISMERÉSE áll. Pedagógiai programunk
specialitása a német nemzetiségi nevelés,
melyben a gyermekek kétnyelvű környezetben nevelődnek. Német nemzetiségi
óvodapedagógusok irányítják a nemzetiségi csoportok nevelőmunkáját. A német
nemzetiségi csoportokba vegyes életkorú gyermekek járnak, a nemzetiségi nevelésben a
nyelv játékos elsajátítása mellett a német hagyományok megismerésére, gyermekközelivé
tételére, valamint a hagyományok átörökítésére helyezzük a hangsúlyt. A nemzetiségi
nevelésben

jelentősebb

hagyományőrző

napok az Októberfest, a Márton nap, az Advent,
ahol a gyermekek versekkel, gyermekjátékokkal
köszöntik német nyelven az ünnepet. A német
nemzetiségi

nevelést

partnerkapcsolataink,
együttműködünk

a

erősítik

az

oktatás

terén

József

Attila

Német

Nemzetiségi Általános Iskolával és a Német
Nemzetiségi Gimnáziummal, valamint közös
rendezvényeken veszünk részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet kerületi
rendezvényein a gyermekekkel. A német nyelvben tehetséges gyermekek részére
„Kindergarten Tehetségműhely” lehetőséget teremt a nyelv elmélyítésére. A műhelyt
látogató gyerekek minden évben képviselik óvodánkat a Német Gyermekdalok és
Gyermekjátékok Fesztiválján. Az óvoda Pedagógiai Programja a környezeti nevelést
helyezi a középpontba, ennek érdekében az óvoda előkertjét úgy alakítottuk ki, hogy

kiskertek, fűszerkert és tanösvény biztosítsa a tudástartalmak megfelelő közvetítését, ahol
a gyermekek tevékenyen vesznek részt ennek gondozásában. A három nagyon otthonos, jól
felszerelt, családias hangulatú nemzetiségi csoport a székhelyen található. A mosdók,
öltözők korszerűek, a gyermekek mozgásfejlesztését tornaszoba biztosítja, melyben a
változatos eszközöket a gyógytestnevelő kollegák igényesen választják ki.
óvodapedagógusok

gyermekszeretők,

szakmailag

jól

felkészültek,

a

Az

nemzetiségi

óvodapedagógusok felsőfokon beszélik a német nyelvet.

➢ BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA TAGÓVODÁJA
Tagóvoda: 1201 Budapest, Baross u. 81.
Telefon/Fax: 06 (1) 283-0288; 289-0390; (20)469-5868
E- mail: baross@barossovi.hu
www.barossovi.hu
Tagóvoda vezető: Láng Krisztina

Nevelőtestületünk

felkészült,

munkájuk

tudatos, gyermekközpontú. Egyéniségükre
jellemző a szeretet, a türelem, az elfogadás.
Szemléletüket

az

értékek

tisztelete,

megőrzése határozza meg. A nevelőközösség
szakmai elhivatottsága biztosítja, hogy a
gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje
át környezetéhez való viszonyát, derűsen,
természetesen élje az óvodai együttlétet,
mely

biztosítja

fejlődés

számára

az

lehetőségét.

mindennapokban

a

játékra

egészséges

Az

óvodai

fordítjuk

a

legtöbb időt, mert a gyermek leginkább a játéktevékenység folyamatában fejleszthető. A
sokszínű tevékenységek biztosítják számukra a tapasztalási lehetőségeket. Az élmények
során érzelmeket élnek át, megismerkednek
egymással, barátokat szereznek, megtanulnak
alkalmazkodni, igazi közösségi emberekké
nevelődnek. Az óvodában öt magyar és egy
német nemzetiségi csoport kapott otthont. A
csoportszobák

tágasak,

a

felszereltségre

jellemző, hogy változatos, sokféle fejlesztő
eszközt biztosítunk a tevékenységekhez, a
felszerelt

tornaszoba

jól

szolgálja

a
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gyermekek preventív mozgásfejlesztését. Óvodánkban a képességek fejlesztésére, a
magyar hagyományőrzésre helyezzük a hangsúlyt, ez hatja át a zenei, irodalmi és
kézműves tevékenységeinket. A környezeti nevelésben is erősítjük a magyar
hagyományokhoz

kapcsolódó

jeles,

valamint

zöld

napok

jelentőségét.

Ennek

eredményeként csatlakoztunk a „Madárbarát Óvodákhoz”. Az óvoda a tehetséggondozást
kiemelt feladatának tartja, ennek érdekében létrehozta a HÉTSZÍNVIRÁG kiválóan
akkreditált tehetségpontot. Nagy sikerrel működtetjük tehetségműhelyeinket, ahol a
mozgásban és a kézműves tevékenységben ügyes gyermekek tovább fejlődhetnek. A
„Játékos Informatika az óvodában” project által fokozatosan teremtjük meg a
lehetőséget egy gyermekközeli IKT kompetencia fejlesztésére. Mindkét óvodában az
önkormányzat térítésmentesen biztosítja a nagycsoportosok részére az úszás- és
korcsolyaoktatást. Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjában
együttműködik az utazó gyógypedagógusi hálózat

szakembereivel. Ebben a nevelő-

fejlesztő munkában az óvodapedagógusoknak szakképzett pedagógiai asszisztensek
nyújtanak segítséget. A szülői igényeket figyelembe véve, térítéses szolgáltatás keretében
szervezzük az Ovi –focit, a Karatét, a Sport Manót, a Ritmikus táncot, az angol nyelvvel való
ismerkedést. Hitoktatást biztosítunk az érdeklődők számára.

➢ A Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodájának
körzetébe tartozó utcák jegyzéke:

Attila utca
Baross utca
Duna utca
Helsinki utca
Hinta tér
Kossuth Lajos utca
Közműhelytelep utca 1203
Madách utca
Nagy Győry István köz
Nagy Győry István utca
Nagysándor József utca
Szemere utca
Vizisport út 1203
Vörösmarty utca
Tinódi utca
Téglagyártó út 1203
Téglagyár tér
Török Flóris utca 1201
Zilah utca

VÉGIG
48-120., 53-127.
VÉGIG
32-66.
VÉGIG
2-30.
20., 24/b., 28/b.
1-19., 2-20.
VÉGIG
VÉGIG
1-31., 2-32.
VÉGIG
3., 23/a., 23/b.
1-37., 2-64.
VÉGIG
9., 11/a., 11/b., 12/a., 12/b., 14., 15/a., 16., 17., 18., 19.
3.
228., 257.
VÉGIG
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➢ PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
Székhely: 1202 Budapest, Zalán u. 11.
Telefon-fax:

06 (1) 421-5406, 06 (1) 285-1087

E-mail: gezenguzovoda@t-online.hu
www.gezenguzovi.hu
Tagóvoda: Vackor Tagóvoda 1202 Budapest, Lázár u. 18.
Tagóvoda: Gyöngyszem Tagóvoda 1201 Budapest, Vörösmarty u. 91.
Intézményvezető: Buc-Horváth Gabriella
Intézményvezető helyettes: Szabó Éva, Földváriné Ludányi Zsuzsanna
A Gézengúz Óvoda 3 tagóvodából alakít egy egységet, melynek Pedagógiai Programját saját
magunk készítettünk az óvoda specialitását figyelembe véve. Fő profilunk a Kompetencia
Alapú Óvodai Program, melyben az őselemekre építve / tűz, víz, föld, levegő/ készülnek
el projekt terveink. Projekt lezáró programjainkat közösen szervezzük, amelyen nemcsak a
gyerekek, hanem a szülő, nagyszülők is szívesen részt vesznek.
Tagintézményeink a projektek lezárására "projektzáró rendezvényeket" tartanak, melynek
sikerét újságcikkel, illetve a honlapunkon fényképekkel illusztrálunk.
Valamennyi intézményünk saját „specifikumára” építi rendezvényeinket, programjainkat:
➢ A levegő őselem témakörét egy közös sportversennyel és lufi eregetéssel zártuk az
ESMTK pályán, a Gyöngyszem Tagóvoda szervezésében.
➢ A tűz őselemet az András napi kolbásztöltéssel fűszereztük a Vackor Tagóvodában.
➢ A víz témaköréhez közös hajókirándulást tervezünk a Dunán a Zalán utcai óvoda
szervezésében
➢ A föld témakörét a "Virágosítással" és Gyermeknapi zenés műsorral ünnepeljük a
Zalán utcai óvodában.
Az óvodapedagógusok szakmailag jól felkészültek, sokan több diplomával rendelkeznek.
Mindhárom óvodában az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a nagycsoportosok
részére az úszás és korcsolyaoktatást.

➢ PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA SZÉKHELYE
1202 Budapest, Zalán u. 11.
Telefon-fax: 06 (1) 421-5406, 06 (1) 285-1087
E-mail: gezenguzovoda@t-online.hu
www.gezenguzovi.hu

A Zalán utcai óvoda négy 24-25 fős vegyes
életkorú csoportból áll.
egyéni

arculata

csoportszobák

A csoportoknak

van,

nemcsak

esztétikumán

a

mutatkozik

meg, hanem abban is, hogy minden csoport a
gyerekek által választott állatnevet viselik.
(Kismackó, Csiga-biga, Katica, Bölcs-Bagoly
csoport)

Kiemelt

környezetvédelem,

sajátossága
a

a

természet

szeretetére, védelmére nevelés. Csatlakoztunk a "Madár barát kert" programhoz.
A madarász ovi foglalkozásain a gyermekek megismerkednek a környezetükben élő
növényekkel és állatokkal. Az udvar rendszeresen virágosított, kerti tóval, játszóudvarral
és sportudvarral rendelkezik. Programunk lehetőséget biztosít az anyás beszoktatásra, így
a gyermekek érzelmi biztonságára építve történik az óvodakezdés.

Rendszeresen tartunk fogadóórát, ahol a gyermekek fejlődésével kapcsolatosan
tájékozódhat a szülő, majd erre építve készítjük el közösen a gyógypedagógussal, fejlesztő
pedagógussal, logopédussal a gyermek egyéni fejlesztési tervét. A közösségi nevelés
érdekében beépül nevelésünkbe a kultúra széles körű megismerése zenei, illetve
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meseelőadások szervezésével. Több alkalommal látgatunk el rendezvényekre (Táncszínház
előadásai, Művészetek Palotája, Fővárosi Állat és Növénykert, Múzeumlátogatás, Bábszínház
stb.) A családokkal közösen szervezett programok: Szüreti Mulattság (közös tánc,
mustkészítés). Adventi kézműves délután (közös játékkészítés), Farsang (jelmezbál a
gyermekeknek és felnőtteknek), Tavaszi kertrendezés (közös munka, bográcsozás,
virágosítás), Iskolába készülők búcsúja (udvari bankettel). Gyermekek részére szervezett
programok: Gyermekek részére szervezett programok: Művészetek Palotája, Táncszínházi
előadások, Kolibri Színház, Magyar Állami Bábszínház, Természet Tudományi Múzeum, Mese
Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Mikulás Várás, Karácsony, Húsvét, Állatkert látogatás,
Egész napos kirándulások.
Az egészséges életmódra nevelés érdekében az óvoda alapítványa a szülők által felajánlott
adó1%-ból sószobát alakított ki, amelyet a gyerekek minden héten legalább egy
alkalommal használhatnak. Kiemelt szerepet kap az óvodában a tehetséggondozás is.
Ennek érdekében külön foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk néptánc, angol, zene-ovi,
tartásjavító tornára. Együttműködünk a Lázár Vilmos Általános Iskola diákjaival és
pedagógusaival, Gyulai István Általános Iskola Birkózó Szakosztályával. (dramatizálás,
birkózó bemutatók)

➢ PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA VACKOR
TAGÓVODÁJA
1202 Budapest, Lázár u. 18.
Telefonszám: 06 (1) 283-0063
E-mail: lazarovoda@lazarovoda.t-online.hu
www.gezenguzovi.hu
Tagóvoda vezető: Szabó Ilona
A Vackor Tagóvoda a „Lázár utcai
óvoda” három, 23-24 fős, vegyes
életkorú csoportból áll.
A

kerület

amely

legrégebbi

1902-ben

óvodája,

kifejezetten

óvodának épült.
Vackor
Pesterzsébeti
Pedagógiai

Tagóvodánkat
Gézengúz

a
Óvoda

Programjához

kapcsolódóan a néphagyományok
ápolása teszi népszerűvé a gyermekek és a családok körében.
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A népszokásokhoz kapcsolódó jeles napok megismertetése, mind a gyermekek, mind a
szülők számára szervezett programokon keresztül valósul meg: Szüret, Mihály napi vásár,
András napi kolbásztöltés, Advent, Betlehem-állítás, Karácsony, illetve karácsonyi vásár
kürtőskalács-sütéssel, Télbúcsúztató farsang kiszebáb égetéssel, Barkabontó-zöldágjárás a
tavaszvárás és a Húsvét jegyében, Májusfa állítása, Pünkösdölővel egybekötött gyermeknap,
évzáró és a ballagás.
A

népi

kismesterségekkel

megismertetés

céljából

délutánokat
alkalommal,

tartunk
továbbá

Karácsonykor

és

megtanulhatják

a

kézműves
havonta

évente

Húsvétkor,

gyermekeik számára,

való

ahol

egy

kétszer:
a

szülők-

a

résztvevők

batikolás,

nemezelés,

tojásfestés, stb. technikáit. Az óvodában a
gyerekeket családias légkör várja. Az udvar
ősfás, utcai forgalomtól elzárt EU-konform
játékokkal felszerelt, melyet minden tavasszal a szülőkkel együttműködve a „Hozz egy
virágot” óvodaszépítési program során „kivirágoztatnak”. Az óvoda belső terei is erősítik a
családias jelleget. A jól kialakított közös öltözőt, mosdóhelyiséget napirendi beosztással
használják a gyermekek. A csoportokban lévő erdélyi motívumokkal faragott galériák, népi
kerámiákkal díszített helyiségek különleges hangulatot kölcsönöznek az óvodának. Az
intézmény

hátsó

részében

tornaszoba

található,

ahol

differenciált
kis

létszámú

csoportokban
meg

jelleggel

a

valósul

mindennapos

testnevelés. Itt kapnak
helyet
délutáni

esetenként

a

külön

foglalkozások, illetve a
bábelőadások, a karácsonyi kórus előadások, melyeket a Lázár Vilmos Iskola gyermekei
szolgáltatnak óvodásainknak. Az intézmény szoros kapcsolatot ápol a Lázár Vilmos
Általános Iskolával, amely a szomszédságában működik. A tanév során több alkalommal
vendégül látják óvodánk gyermekeit. (Mikulás ünnepély, Mackó kiállítás, Nyílt nap, Év végi
dramatikus mesejáték előadás. A Vackor Tagóvodában néptánc, zene-ovi, karate, német és
rock and roll különórák is színesítik a délutánokat.
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➢ PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA GYÖNGYSZEM
TAGÓVODÁJA
1201 Budapest, Vörösmarty u. 91.
Telefonszám: 06 (1) 289-0046,
Telefon/fax: 06 (20) 285-6937
E-mail: gyongyszemovoda@gezenguzovi1.t-online.hu
Tagóvoda vezető: Sánta Ábelné
A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda – Gyöngyszem Tagóvodája
kerületünk legnagyobb óvodája. A XX. kerületet átszelő, forgalmas főúttól egy villamos
megállóra található, zárt területen, nyugodt kellemes környezetben, nyolc csoportos tágas,
szépen

felújított

és

gazdagon

berendezett

csoportszobákkal, külön tornateremmel rendelkező
óvoda, ahol 200 kis gézengúznak tudjuk biztosítani a
férőhelyet, fejlődésüket nap-nap után. Udvarunkon
nagymozgást

segítő

mozgásfejlesztő

játékok

találhatók, csoportjainknak külön kis kertjük van,
amit a gyerekek nagy gondoskodással ápolnak.
Nyertes

pályázatokkal

és

a

szülők

áldozatos

segítségével tesszük lehetővé kertünk folyamatos
szépítését, játékaink karbantartását, gyermekeink
örömére új mozgásos játékok beszerzését.
Integráló óvoda vagyunk, ahol a sajátos nevelésű
gyermekeink együtt nevelődhetnek a hátrányokkal
küzdő és a kiemelten tehetséges gyerekekkel is. Megtanulják, mit jelent a tolerancia, az
empátia, hogy a világban akkor lehetünk boldogok, ha egymás kezét fogva segítjük a
gyengébbeket. Elmondhatjuk, hogy szakemberek terén kerületi szinten jól ellátott óvoda
vagyunk. Saját főállású gyógypedagógusunk van, fejlesztő pedagógus, mozgásterepauta és
logopédus nyújt segítséget nap mint nap a nevelési folyamat során. Magasan képzett
óvodapedagógusaink, (szakvizsgás, másoddiplomás, Pedagógus II-es fokozatba sorolt) és a
pedagógiai munkát segítő munkatársaink odaadással és szeretettel nevelik a jövő
nemzedékét.
Pedagógiai Programunk a Kompetencia Alapú Óvodai Program és a Lépésről – lépésre
Óvodai program egyes elemeit felhasználva sajátos és egyedi program.
Óvodai programunkban kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, a
mozgás és a környezeti nevelés. Projekt terveink a négy őselem köré épülnek: a Levegő, a
Tűz, a Víz és a Föld, megőrizve az évszakok változatosságát és jellegzetességét.
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Lehetőség szerint minden pályázaton elindulunk, hogy óvodánkat szépítsük, virágosítsuk,
fejlesszük. Sikeresen megnyertük az őszi Szüreti mulatság, a Madarak fák napi, az
egészségnapi pályázatokat, melyeket a kerület Önkormányzata írt ki óvodák számára. Az
OVI-SPORT Alapítvány kiírására benyújtott sikeres pályázatunk után beindítottuk
tehetséggondozó programunkat, ami nagy hangsúlyt helyez a mozgásfejlesztés
különböző lehetőségeire. Igazi ovis focipályánkon napi szinten rúgjuk a gólokat, vagy
vezetjük a különböző labdajátékokat, PEK-TORNA mozgásfejlesztő továbbképzési
programot végzett óvodapedagógusaink pedig a tartásjavító, mozgáshibákat megelőző,
mozgásfejlesztő játékokat szervezik nap mint nap. Délutáni fizetős programjainkban is
kiemelt szerepet kap a zenés mozgást fejlesztő torna, gyermekjóga, néptánc, karate, és a
zenei fejlesztést szolgáló zeneovi.
Kiemelkedő specialitás mára a magyar-angol nyelvű óvodai csoport. A csoportot
2015/2016-os nevelési évtől indítottuk magyar-angol nyelven. Mivel a szülők körében
nagy

sikert

aratott

az

idegen nyelv tanulása, a
2017/2018-as

nevelési

évtől már két magyar-angol
csoport
igény.

alakítására
Amíg

a

volt
Süni

csoportba vegyes életkorú
gyermekek járnak, addig a
Csikó csoport mini- kicsi
összetétellel került beindításra. A „kétnyelvű” csoportban az Óvodai alapprogram
követelményei szerint a helyi óvodai nevelési program alapján végzendő feladatokat a
magyar óvodapedagógusok látják el. Ennek megvalósulásáért ők a felelősök. Ezekhez az
óvodai csoportokhoz biztosít az Angolul Vidáman (English is Fun) Kft. két angol anyanyelvi
vagy ezen a szinten beszélő pedagógust a pihenési időig, ők kizárólag angolul
kommunikálnak a gyerekekkel, a magyar óvónő jelenlétében, a vele megtervezett,
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összehangolt heti tervek alapján. Így a kommunikáció több órán keresztül - az alapvető
magyar mellett - a célnyelven is történik. A program angol nyelvi részének
megvalósításáért a Kft. a felelős.
A közös program célja:
➢ A törvényben előírt kötelezettségek maximális betartása mellett a helyi
programmal való egyeztetés alapján a második nyelv ismereteit - a hozzá tartozó
kultúrkörbe ágyazva - közvetíteni.
➢ Az alapprogram és a helyi nevelési programban meghatározott ismeretek,
készségek és jártasságok kialakítása.
Az angol pedagógusok minden aktuális napi tevékenységben részt vesznek.
➢ Bekapcsolódnak a játékba, spontán kiscsoportos tevékenységeket indukálnak, ezzel
lehetőséget biztosítva az egyéni fejlesztésre, a nyelvi szintek folyamatos mérésére.
Az így létrejövő visszajelzések beépítése a további munkába.
➢ Minden gondozási tevékenységben részt vesznek. Könnyedén és spontán módon
alakítják így ki a mosdó használatához, étkezéshez, öltözéshez használatos
szavakat, nyelvi paneleket.
➢ A magyar óvodapedagógussal közösen megtervezett foglalkozásokon célnyelven
közvetítik az ismereteket. Az angol pedagógus rövidebb „Circle-time”-okat tart,
ahol az aktuális magyar programot az angolszász kultúrkörből felhasznált dalokkal,
játékokkal helyettesíti be.
Finanszírozás: A program önfinanszírozással valósul meg. A szülők és a Kft. között polgári
szerződés rögzíti a kötelezettségeket és a vállalásokat.
Jó

érzéssel

mondhatjuk,

hogy

óvodai

közösségünk

példamutatóan

összetartó,

munkatársaink szakmailag és emberileg is mindig, minden helyzetben számíthatnak
egymásra.
➢ Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda székhelyének és tagóvodáinak körzetébe
tartozó utcák jegyzéke:

Ady Endre utca
Ábrahám Géza utca
Akácfa utca
Alkotmány utca
Alsóapsa utca
Alsóhatár utca
Alsóteleki utca
Atléta utca
Átlós utca
Aulich utca
Baba utca
Bácska utca
Bártfa utca

105-221., 128-214.
19-79., 28-108.
23-99., 34-104.
VÉGIG
VÉGIG
35-147.
93-117., 108-132.
19-29., 40-62.
85-135., 92-164.
VÉGIG
VÉGIG
1-29., 2-30.
VÉGIG
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Bessenyei utca
Csallóköz utca
Csoma utca
Damjanich utca
Debrecen utca
Dessewffy utca
Előd utca
Emőke utca
Erdélyi utca
Faiskola utca
Fás utca
Felvidék utca
Frangepán utca
Hatvani utca
Iskola utca
Jósika utca
Károly utca
Kazinczy utca
Királyhágó utca
Kiss Ernő utca
Klapka köz
Klapka tér
Klapka utca
Knézich utca
Kossuthfalva tér
Kossuthfalva utca
Kölcsey utca
Köztemető utca
Kuruc utca
Lázár utca
Lehel utca
Leiningen utca
Liget utca
Lőcse utca
Madách utca
Magyar utca
Magyarok Nagyasszonya tér
Marót utca
Mártírok útja
Mézes utca
Munkásház utca
Nagykőrösi út
Nagysándor József utca
Nagyszőlős utca
Névtelen tér
Pacsirta utca
Perczel Mór utca
Pirók Gyula utca
Pöltenberg utca
Rákos utca
Rózsás utca
Szabadság utca

1-77., 2-72.
1-23., 2-28.
VÉGIG
1-89., 2-74.
VÉGIG
1-85., 2-82.
27-119., 38-110.
VÉGIG
1-29., 2-30.
VÉGIG
1-71., 2-62.
1-29., 2-24.
31-115., 24-110.
21-41., 22-46
VÉGIG
55-115, 54-124
27-115., 28-124.
VÉGIG
33-123., 36-130.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
29-131., 30-74.
1-63., 2-22.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
1-25., 2-30.
1-71., 2-54.
41-61., 42-66.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
21-43., 22-42.
33-91.
VÉGIG
VÉGIG
104-168., 111-179.
VÉGIG
VÉGIG
107-183.
34-192.
VÉGIG
VÉGIG
37-143., 30-134.
VÉGIG
VÉGIG
1-103., 2-110.
VÉGIG
1-45., 2-44.
VÉGIG
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Székelyhíd utca
Szent Imre Herceg utca
Szent Lajos tér
Szondy utca
Tompa köz
Tompa utca
Török Flóris utca
Uzsok utca
Vág utca
Vécsey utca
Virág Benedek utca
Vörösmarty tér
Vörösmarty utca
Wesselényi utca
Zalán utca
Zobor utca

1-23., 2-30.
81-99
VÉGIG
1-25., 2-30.
VÉGIG
VÉGIG
119-273., 112-244.
VÉGIG
23-49., 28-52.
1-69., 2-52.
2-82.
VÉGIG
39-197., 66-100.
55-129., 56-126.
VÉGIG
VÉGIG
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➢ PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY
ÓVODA - SZÉKHELY
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 1.
Telefon/Fax: 06 (1) 285-0025
E-mail: ovix@t-online.hu
www.gymo.hu
https://www.facebook.com/groups/1675909899340979/
Intézményvezető: Soós Jánosné
Intézményvezető helyettes: Kuruczné Hegedűs Magdolna, Tot Katalin
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai székhelye jól megközelíthető, a
kerület központjában, a lakótelep közepén helyezkedik el. Intézményünkben 7 csoportban,
hétfőtől - péntekig 6–1730-ig várjuk a gyermekeket. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott
gyermekek nyugodt, barátságos légkörben, minél boldogabban töltsék gyermekéveiket
óvodánkban,

ahol

a

két

legfontosabb összetartó erő
a

szeretet

és

a

gondoskodás.
Pedagógiai programunk „Az
egészséges

mosolyért”

egészségnevelő
játék

gyermek-

óvodai

program

pedagógiai
–

amit

sajátosságainkra,

saját

arculatunkra
írtunk.

formálva

Csoportszobáink

tágasak, barátságosak, világosak, a gyermekek életkori sajátosságához igazodóak,
esztétikusan berendezettek, számos csodára, meglepetésre, játékra adnak lehetőséget nap
mint nap. Óvodánk belső arculata higiénikus, esztétikus, igényes.
Jól felszerelt tornaterem biztosítja az egészséges életvitel alakítását, a gyermekek
természetes mozgásigényének kielégítését, fizikai állóképességük, kondíciójuk növelését. A
mozgásfejlesztést mindennap, csoportszobai mozgásfejlesztő eszközökkel, tornaszerekkel
is

lehetővé

tesszük.

A

nagycsoportosokat

rendszeresen

kísérjük

úszás-

és

korcsolyaoktatásra. Több csoporttal részt veszünk az intézményi Bozsik Programban, ahol
lehetőségük van a gyermekeknek játékos labdagyakorlatokon keresztül megismerkedni a
foci alapjaival. Az egészséges életmód megalapozását az „Egészséghetek” bevezetésével
törekszünk tudatosítani és elmélyíteni, amelybe a szülők is aktívan bekapcsolódhatnak.

Óvodánk kertjében sok lehetőség adódik a mozgásra, játékra, a változó természet
felfedezésére, a tapasztalatszerzésre, megfigyelésére. Büszkeségünk a sok virág, fa, bokor,
sziklakertek, és az árnyas „kiserdő”, melyek egész évben széppé varázsolják
környezetünket. Óvodánk 2017-től akkreditált kiváló ”TEHETSÉGPONT” minősítéssel,
rendelkezik, melynek keretében működik a „Topogó” mozgásfejlesztő műhely.
Intézményünk elnyerte a „Kincses Kultúróvoda” rangos elismerő címet, amely
lehetőséget biztosít óvodásaink számára, hogy rendszeresen részt vegyenek kulturális
programokon, eseményeken.
A Gyermekmosoly óvoda négy csoportjában a Montessori pedagógia elemeit alkalmazzuk
a gyermekek egyéni fejlesztésének
érdekében. Mottónk: „Segíts, hogy
magam csinálhassam!” A módszer
lényege,

hogy

a

megfelelően

előkészített tárgyi környezetben,
speciális játékeszközök által saját
fejlettségi szintjüknek megfelelően
fejlődhetnek és fedezhetik fel a
körülöttük lévő világot óvodásaink.
Gyermekmosoly óvodánk elnyerte a
„Madárbarát”,

a

„Biztonságos

Óvoda”, valamint a „Zöld óvoda” címet, ezáltal a meglévő környezeti nevelési
hagyományaink megfelelnek az újabb kihívásoknak. Intézményünk a 2017/18. nevelési
évben is elnyerte a „Boldog Óvoda” címet, mely program keretében minden
csoportunkban bevezettük a Boldogságórák foglalkozásait. A program elősegíti a
gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlődését, önbizalmuk, önbecsülésük, empatikus
készségük erősítését.

Ünnepeinket a jeles napokhoz igazodóan szervezzük a szülőkkel közösen. Ilyen az „Érik a
szőlő”, szüreti játszóház, a „Zászlóval, Csákóban”, nemzeti délutánunk, valamint a „Kikeleti
ügyeskedő”, húsvéti játszóház. Sikeres a több mint egy évtizede megrendezésre kerülő
„Gyermekmosoly napok” rendezvénysorozatunk.
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Óvodapedagógusaink

alapképzettségük

mellett

speciális

területeken

további

képzettségekkel, szakvizsgával rendelkeznek. Munkánkat pedagógiai asszisztensek,
szakképzett dajkák, gyógytestnevelők, fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus
segítik.
A gyermekek sokoldalú fejlesztését támogatják a szülők által kedvelt délutáni speciális
tanfolyamok, egyéb szolgáltatások: kosárovi, gyermekfoci, játékos angol, zeneiskolai

előkészítő, ovi-rocky, sakk – ovi, és a hittan. Szeretettel várjuk leendő óvodásaink szüleit
nyílt délelőttünkre. A beiratkozás hetében óvodánk Nyitott hetet biztosít, elősegítve az
ismerkedést. További lehetőség, hogy óvodánk a nyár folyamán, a már felvételt nyert
gyerekek számára, az óvónőkkel történő egyeztetéssel betekintést biztosít óvodai
életünkbe.
Ismerkedjenek meg óvodánk Web-lapjával; www.gymo.hu, valamint a Rólunk van szó…
információs lapozgató újságunkkal, ahol még sok érdekességgel találkozhatnak óvodai
életünkkel kapcsolatban.
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➢ PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KÉKCINKE
TAGÓVODÁJA
Tagóvoda címe: 1202 Budapest, Lajtha László u. 5-7.
Telefon/Fax: 06 (1) 285-3761
E-mail: ovix@t-online.hu
www.gymo.hu
https://www.facebook.com/groups/1675909899340979/
Tagóvoda vezető: Süveg Miklósné
A Kékcinke Tagóvoda a kerület központjához közel, lakótelepi környezetben helyezkedik
el, hétfőtől - péntekig 6–1730 óráig várja a gyermekeket. Óvodánk 3 csoportjában,
családias, szeretetteljes légkörben töltik napjaikat kicsinyeink. Csoportszobáink jól
felszereltek, varázslatos játékeszközökkel csábítva, igazi mesebirodalomba juttatva a
hozzánk érkezőket. Tornaszobánk jól felszerelt, minden feltétel adott a gyermekek
egészséges életvitelének, mozgásának fejlesztéséhez, amit nagycsoportosaink részére heti
rendszerességgel korcsolya- és úszásoktatással tudunk kiegészíteni.

Teret adunk a gyermekeknek a szabad játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket
a játékba integrálva szervezzük. Az értékek felismerésére neveljük gyermekeinket,
ismerjék meg a hagyományos népi értékeket, szeressék és ismerjék a magyar népmeséket,
ismerjenek meg irodalmi alkotásokat, találkozzanak kortárs gyermekirodalmi költők
műveivel. Óvodánk 2017-től akkreditált kiváló ”TEHETSÉGPONT” „Csipp-csupp csodák”
tehetségműhelyként működik. Intézményünk Budapesten egyedüliként elnyerte a
„Kincses Kultúróvoda” rangos elismerő címet.

Az óvoda kertje igazi gyöngyszem,

„Madárbarát” minősítéssel rendelkezik, gazdag növény- és madárvilágával kiváló
lehetőséget biztosít a gyermekek környezettudatos magatartásának alakításában.
Óvodásainkat a természet szeretetére, környezetünk védelmére neveljük. 2017-ben

bevezetésre került „Zöldike programunk”, mely nagy hangsúlyt fektet élővilágunk,
szűkebb, tágabb környezetünk megismerésére. Kirándulásaink, tapasztalatszerző sétáink
rendszeresek.

Hagyományos rendezvényeink az óvodai jeles napokhoz kapcsolódó

játszóházak („Érik a szőlő”, „Kikeleti ügyeskedő”, „Zászlóval, Csákóban”), az „Ovi-suli-buli”
rendezvénye, ahol régi óvodásaink visszatérő vendégként vannak jelen. Fontos szerepet
játszanak óvodánkban az óvoda-iskola, óvoda-bölcsőde közötti hatékony együttműködés
érdekében szervezett programjaink. Évente három alkalommal megrendezésre kerül
„Egészséghetünk”, mindig más-más témakört felölelve.
Jövő évi terveink között szerepel a „Boldog Óvoda” programhoz való csatlakozásunk.
Munkánkat pedagógiai asszisztensek, szakképzett dajkák, fejlesztő pedagógus, logopédus,
gyógypedagógus, gyógytestnevelők segítik.
Szeretettel várjuk leendő óvodásaink szüleit nyílt délelőttünkre!
A beiratkozás hetében óvodánk Nyitott hetet biztosít, elősegítve az ismerkedést. További
lehetőség, hogy óvodánk a nyár folyamán, a már felvételt nyert gyerekek számára, az
óvónőkkel történő egyeztetéssel betekintést biztosít óvodai életünkbe.
Ismerkedjenek meg óvodánk Web-lapjával; www.gymo.hu, valamint a Rólunk van szó…
információs lapozgató újságunkkal, ahol még sok érdekességgel találkozhatnak óvodai
életünkkel kapcsolatban.
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➢ PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA MÁKVIRÁG
TAGÓVODÁJA
Tagóvoda címe: 1205 Budapest, Rákóczi u. 82-84.
Telefon/Fax: 285-2515
E-mail: ovix@t-online.hu
www.gymo.hu
https://www.facebook.com/groups/1675909899340979/
Tagóvoda vezető: Winkler Györgyi
A Mákvirág tagóvoda családi házas környezetben, 6 csoporttal, hétfőtől - péntekig 6–17.30
óráig várja a gyermekeket. Célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus
egészségnevelése, az iskolára való felkészítés, az optimális beiskolázás támogatása,
tehetséggondozás, a környezettudatos nevelés kibontakoztatása. Egy csoportunkban
alkalmazzuk a „Freinet” pedagógia módszer elemeit, mely hozzájárul a gyermekek egyéni
képességeinek fejlesztéséhez. A családi nevelést kiegészítve segítjük elő a gyermekek
egészséges,

sokoldalú,

harmonikus

fejlődését

egyéni

bánásmóddal,

differenciált

képességfejlesztéssel, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Pedagógiai munkánkat
szakképzett

dajkák,

pedagógiai

asszisztensek,

fejlesztő

pedagógus,

logopédusok,

gyógypedagógusok, gyógytestnevelő, pszichológus és gyógytornász segítik. Óvodánk kívülbelül

megújulva,

tágas,

világos,

esztétikus

csoportszobákban,

külön

családias

étkezőhelyiségekkel, mellékhelyiségekkel, kiszolgáló helyiségekkel várja nap mint nap a
hozzánk érkező apróságokat. Tornaszobánk, sportcentrumunk korszerű, jól felszerelt,
változatos eszközökkel szolgálják a gyermekek mozgásigényének kielégítését. A
nagycsoportosokat rendszeresen kísérjük ingyenes úszás- és korcsolyaoktatásra. Óvodánk

2017-től akkreditált kiváló „TEHETSÉGPONT” ehhez kapcsolódóan a „Pántlika”
tehetségműhelyben a népi játék- és tánc alapjaival ismerkedhetnek meg gyermekeink. A
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„Fonócska”

tehetségműhelyben

természetes

anyagokkal (bőr, csuhé, gyapjú, vessző, agyag…)
kézműveskedhetnek csemetéink. Ebben az évben
intézményünk Budapesten egyedüliként elnyerte a
„Kincses

Kultúróvoda”

rangos

elismerő

címet,

melynek keretében gazdag kulturális programokat
(színház, múzeum, koncert, planetárium, stb) kínálunk.
Az idei évben bevezetésre került „Madarász Ovi”
Programunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület

segítségével.

Tagóvodánkban

az

gyermekeknek

érdeklődő
ingyenesen

lehetőségük van az ESMTK Birkózó
Szakosztálya

által

szervezett

birkózási alapok elsajátítására, ami
által

fejlődik

a

gyermekek

figyelemkoncentrációja,
képessége,
fegyelmezettsége.

reagáló
nyugalma,

Hagyományaink

közé tartozik a „Mákvirág napok”
rendezvénysorozatunk,

amit

a

szülőkkel közösen szervezünk, havi
rendszerességgel.

➢ A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda székhelyének és tagóvodáinak
körzetébe tartozó utcák jegyzéke:

Ady Endre utca
Albert utca
Aradi utca
Asztalos Sándor utca
Balassa utca
Baross utca
Bíró Mihály utca

1-3., 2-84.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
25-47.,
VÉGIG
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Csányi utca
Emília utca
Eötvös utca
Erdő utca
Ferenc utca
Gábor utca
Géza utca
Gólya utca
Hársfa sétány
Határ út
Hitel Márton utca
Honvéd utca
Hosszú utca
Hunyor utca
Ilona utca
István utca
János tér
János utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kálmán utca
Kende Kanuth utca
Kinizsi utca
Klauzál utca
Kmetty utca
Korom utca
Kossuth Lajos utca
Köteles utca
Kun utca
Lajtha László utca
Mária utca
Mártírok útja
Mátyás utca
Munkácsy Mihály utca
Nádor utca
Nagykőrösi út
Nyáry Pál utca
Ónódi utca
Ősz utca
Pázsitos sétány
Peterdy utca
Rákóczi utca
Révay utca
Sárrét utca
Szarvas utca
Széchenyi utca
Szent Imre Herceg utca
Szigetvár utca
Szigligeti utca
Thököly utca
Török Flóris utca
Tuba utca
Valéria utca
Vas Gereben utca
Viola utca
Zrínyi utca

VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
29-77., 66-94.
1-67., 2-66.
VÉGIG
VÉGIG
1-63., 2-70.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
83-209.
1-65, 2-70.
VÉGIG
1-3., 22-26.
VÉGIG
1-59., 2-66.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
1-57.
1-67., 2-68.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
1-27., 2-38.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
1-67., 2-64.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
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➢ PESTERZSÉBETI KEREKEDŐ ÓVODA - SZÉKHELY
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189.
Intézményvezető: Varga Ibolya
Intézményvezető helyettes: Sziki Tamásné
Tel.: 06-(1) 286 –0275
E-mail: kerekerdo@ecom.hu
www.kerekerdo-ovi.hu
Óvodánk Pesterzsébet kertvárosi részén helyezkedik el.

Közlekedési szempontból jól

megközelíthető, mégis nyugodt zöldövezeti környezetben várjuk a gyermekeket.

Hét

gyermekcsoport köré tervezzük a játékokban gazdag óvodai életet, melyből kettő vegyes
életkorú. Parkosított udvarokban természetes anyagokból készült, mozgásfejlesztő
játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.
A harmonikus és barátságos légkört az optimális környezeti feltételeket az óvoda teljes
nyitva tartási idejében sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek
és szakképzett dajkák alakítják ki.

Óvodai nevelésünket az egészséges életmódra nevelésre építjük, melyben a mozgás és a
játék kiemelt szerepet kap. A gyermekek mozgásfejlesztését, egészséges életmódra
nevelését jól felszerelt tornaterem, csoportszobák teszik gazdaggá.
Célunk a nyugodt, szeretetteljes légkörben megvalósuló, teljes személyiségfejlesztés a
játék kiemelt szerepének megtartásával, egyéni képességek fejlesztése, differenciált
nevelés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, és a sikeres iskolai beilleszkedéshez
szükséges testi- lelki érettség biztosítása, alakítása. Nevelőközösségünket a sokoldalúság, a
kompetens együttműködés, a kezdeményező-készség, az egységes nevelésfilozófiára való
törekvés

jellemzi.

Nevelő-fejlesztő

munkánk

hagyományokra

épülő,

ugyanakkor

fogékonyak vagyunk az új értékekre és megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi
elvárásoknak. Mindezt a családokkal közösen végezzük. A gyermek egészséges, a
tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napi- és heti rend biztosítja
a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált

tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő,
növekvő időtartamú csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez,
valamint

tekintettel

szokásokra,

van

a

helyi

igényekre.

A

rendszeresség és az ismétlődések
érzelmi

biztonságot

gyermekeknek.

nyújtanak

a

Napirendünk

folyamatos,

rugalmas.

Óvodánk tagja a „Madárbarát kert”
programnak,

az

„Egészségesebb

óvodák nemzeti hálózatának” és a
„Mosolygós Óvoda” láncnak.
Intézményünk az Oktatási Hivatal által működtetett Budapesti Pedagógiai Oktató
Központ Bázisintézménye.
Az eszközfejlesztést és a színes programok szervezését a Kerekerdő Óvoda Alapítvány
segíti.
Díjmentes szolgáltatásaink:
➢

Tehetséggondozó műhelyek /zenei, mozgás (Bozsik Program), dráma - és bábjáték,
természetbúvár és vizuális nevelés területen/

➢

Szükség esetén logopédus és fejlesztőpedagógus

➢

Korcsolyaoktatás, úszásoktatás

➢

Hitoktatás.

A délutáni időszakban lehetőséget biztosítunk térítés ellenében akrobatikus tánc, néptánc,
jazz-balett, labdarúgás, angol nyelvtanfolyamra.
Programok:
Játszóház, zenenap, sportnap, ünnepek megtartása, korcsoporttól függően rendszeres séta,
élményszerző kirándulás, színház-, múzeumlátogatás.

35

➢ PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BÓBITA
TAGÓVODÁJA
1204 Budapest Kalmár Ilona sétány 1.
Telefon: 06 (1) 284-1663
E-mail: bobitaerzsebet@gmail.com
www.bobitaovoda.blogspot.hu
Tagintézményi vezető: Kenessey Erika
A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodában 2 külön épületben, azaz 2 tagintézményben zajlik a
nevelés: az előző 7 és az utóbbi 6 csoportjában. A Bóbita Tagóvoda jó levegőjű, forgalmas
utaktól távol eső, zöld területekkel körülvett intézmény. Parkosított, füves udvarainkon
számos fajáték, homokozó, futóbicikli, roller szolgálja a gyermekek szabad mozgását.
Az épület Pesterzsébet városközpontjában található és jól megközelíthető, melyből
adódóan számos intézményen kívüli programra van lehetőségünk. A közelben található a
Gaál Imre Galéria, a Csili Művelődési Központ, a Pesterzsébeti Múzeum, a Tűzoltóság,
illetve több templom és könyvtár is. A Pesterzsébeti Uszoda és a Pesterzsébeti Jégcsarnok
szintén nincs messze, ahova a

tanköteles gyermekek sportolás céljából heti

rendszerességgel eljutnak az Önkormányzat által biztosított busszal.
Ugyancsak megkönnyíti a helyszíni tevékenységek tervezését, hogy a Duna-part egy
kellemes sétával elérhető, néhány buszmegállónyira pedig erdő, lovarda és piac is található.
A látnivalókon kívül pedig számos elkerített, biztonságos, gyermekbarát játszótér is
található a környéken. Mindezen lehetőségeket kihasználva heti rendszerességgel
tervezünk sétát a társadalmi környezet közvetlen megfigyelése érdekében.
Csoportjaink

osztatlan

szerkezetűek,

létszámuk

átlagosan 25 fő. Az intézményen
belüli

tárgyi

felszereltség a

sikeres pályázatoknak és az
óvodai
köszönhetően
színvonalú.
esztétikus

alapítványnak
igen

jó

A tágas, világos,
berendezésű

csoportszobák mindegyikében
vizuális műhelysarok működik,
melyet a gyermekek kedvükre használnak.
A speciális, minőségi eszközök és a mozgásfejlesztés tárgyi feltételei a Pedagógiai
Programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását szolgálják, a játékeszközöket
pedig a célszerűség, a játékba integrált fejlesztési lehetőség alapján választjuk meg.
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Nevelési gyakorlatunk a „Gyermekvilág” pedagógiai programra épül, mely szerint az
egyéni képességek fejlesztése az egészséges életmód keretei között, a játékban integrálódó
műveltségi tartalmak feldolgozásával történik; kiemelt figyelmet kap a sikeres iskolai
beilleszkedéshez szükséges testi és lelki, értelmi és szociális érettség kialakítása; fontosnak
tartjuk a szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem előtt
tartó óvodai nevelést, melyben a tehetséggondozás és felzárkóztatás meghatározó.
Óvodánk regisztrált „TEHETSÉGPONT”, valamint a
2016/2017-es nevelési évben elnyerte az „Oktatási
Hivatal Bázisintézménye” címet.
Tehetséggondozó műhelyeink – az Ügyes kezek és a
Zene ovi – szintén a komplex esztétikai nevelést: a
manuális és zenei téren kiemelkedő képességű
gyermekeket az óvodai nevelés keretén belül heti egy
alkalommal differenciáltan fejlesztjük. Iskolaérett
óvodásaink nagy része a közeli iskolák zene-, rajz- és
drámatagozatain kezdik meg tanulmányaikat.
A tehetséggondozó műhelyek közé tartozik még a Bozsik-program is, mely a mozgás
területén ad lehetőséget az egyéni fejlesztésre. E téren a „felzárkózást” –
mozgáskorrekciót, prevenciót – is biztosítani tudjuk, hiszen a 2004-2005-ös nevelési
évtől képzett gyógytestnevelő pedagógus foglalkozik az érintett gyermekekkel. További
segítség áll rendelkezésünkre más részképességek fejlesztésében a kijelölt logopédus és
fejlesztő pedagógus személyében. Fontos számunkra a családdal való kapcsolattartás.
Hagyományos óvodai programjaink: Évszakbúcsúztatók (őszi – Erzsébet bál, téli, tavaszi),
Mikulás és Mikulás-játszóház, Medve-bál, Farsang, Anyák napja, a Gyermek-hét
programsorozata, iskolába menők búcsúztatója, Juniális, valamint a szükség szerint
megrendezett kertészkedő délelőttök. A fentebb már említett szolgáltatásokon –
tehetséggondozó

műhelyeken,

Bozsik-programon,

gyógytestnevelésen,

logopédián,

fejlesztőpedagógián, korcsolya- és úszásoktatáson – kívül lehetőség van még hittan- és
angol oktatáson, valamint élőzenés néptáncon részt venni.
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➢ Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda székhelyének és tagóvodájának körzetébe tartozó
utcák jegyzéke:
Ady Endre utca
Alpár
Bádogos utca
Bajza köz
Bajza utca
Bányász utca
Báthory utca
Bem utca
Berkenye sétány
Bethlen utca
Bocskai utca
Csokonai utca
Dobos utca
Emlékezés tere
Háromszék utca
Igló utca
Irányi utca
Jókai Mór utca
Kalmár Ilona sétány
Kende Kanuth utca
Koppány utca
Kossuth Lajos utca
Köteles utca
Kövező utca
Liliom utca
Martinovics utca
Mártírok útja
Mártonffy utca
Mikszáth utca
Nagykőrösi út
Nagysándor József utca
Nefelejcs utca
Nyáry Pál utca
Pannónia utca
Rezeda utca
Sas utca
Sebestyén utca
Szent Erzsébet tér
Szent Imre herceg utca
Szerdahely utca
Szivacs utca
Tátra tér
Tátra utca
Toldy Ferenc utca
Tótfalusi Kis Miklós sétány
Török Flóris utca
Török Flóris utca 1201

86-110., 69-103.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
69-105., 68-106.
VÉGIG
72-120., 65-105.
VÉGIG
32-196., 55-81.
67-113., 72-116.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
61-109., 78-102.
VÉGIG
VÉGIG
59-105.
61-227.
VÉGIG
69-101., 70-106.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
29-79., 40-78.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
69-117., 72-110.
228., 257.
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➢ PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
Székhely:

1202 Budapest, Mártírok útja 205/b.

Kincskereső tagóvoda: 1202 Budapest, Hunyadi
János tér 15.
Gyermekkert tagóvoda: 1204 Budapest,
Köztársaság tér 1.
Intézményvezető: Szabados Erzsébet
Intézményvezető helyettes: Bardi Lászlóné, Virág Péterné
Telefon: 06 (1) 285-5102
E-mail: lurkohaz@mail.datanet.hu
www.lurkohazovoda.hu
Intézményünk Pesterzsébet peremén, három feladatellátási helyen, a székhelyen és két
tagóvodában működik. Tágas udvarainkon sok növény és virág, lombos fák, játékok,
homokozók várják a gyermekeket, lehetőséget biztosítva az évszakok váltakozásának
megfigyelésére, a játék– és mozgásigény kielégítésére. Csoportszobáink tágasak,
világosak, kreatív ötletekkel évszaknak, ünnepkörnek megfelelően díszítettek.
Csoportjaink többsége vegyes életkorú, de törekszünk homogén csoportok alakítására is.
Nevelőmunkánkat a nevelőközösség által kidolgozott Pedagógiai Program alapján
végezzük. Célunk, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsük a gyermekek egészséges,
harmonikus fejlődését - egyéni bánásmóddal, differenciált képességfejlesztéssel - az
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A nyugodt, családias légkör megteremtésén belül
a gyermekek napirendjének alakítása úgy történik, hogy a játék elsődleges szerepe mellett
a mozgás és a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A gyermeki
személyiség kibontakoztatását sokszínű, játékra alapozott komplex tevékenységekkel
valósítjuk meg. Olyan helyzeteket teremtünk, melyben a gyermekek kulturális, művészeti
élményekkel találkoznak, új tapasztalatokat, ismereteket szereznek. Élményekben gazdag
óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben a gyermekek érzelmileg, szociálisan és
értelmileg gazdagodnak, képességeik kibontakoznak. A gyermekek nevelési, tanulási
tevékenységében kiemelt figyelmet fordítunk az egyénre szóló, teljesítménykényszertől
mentes fejlesztésnek. A gyermekekről fejlődési lapot vezetünk, melynek tartalmáról
évente két alkalommal tájékoztatjuk a szülőket. Tiszteletben tartjuk a gyermekek
egyéniségét, érdeklődését, adottságait, sajátosságait, és mindemellett tudatosan készítjük
fel őket az iskolai életre. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás és az
egészséges

életmód

szokásainak

alakítására.

Kiemelten

kezeljük

a

szelektív

hulladékgyűjtést, a mindennapos gyümölcs és zöldség fogyasztást, a szabad levegőn való
tartózkodást. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés közel azonos elvek
alapján történjen, ehhez feltétlen szükséges a kölcsönös bizalmat feltételező kapcsolat
alakítása. Igényeljük a szülők aktív közreműködését és segítőkészen közelítünk feléjük. A
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családokkal, szülőkkel való kapcsolatot közös programokkal erősítjük. A beszédhibás és a
fejlesztésre szoruló gyermekekkel logopédus, fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus
foglalkozik. Intézményünkben a táplálékallergiás gyermekek fogadása megoldott,
számukra

speciális

étkezést

biztosítunk.

Arra

törekszünk,

hogy

intézményünk

nevelőmunkájának minőségével a szülők elégedettek legyenek, a ránk bízott gyermekek
pedig nyugodt, barátságos légkörben, boldogan töltsék gyermekéveiket óvodánkban.

➢ PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA - SZÉKHELY
1202 Budapest, Mártírok útja 205/b.
Telefon: 06 (1) 285-5102
E-mail: lurkohaz@mail.datanet.hu
www.lurkohazovoda.hu

Székhelyen működő óvodánk Pesterzsébet peremén, zöld övezetben, zömében családi
házas környezetben található. Környezeti
adottságait tekintve igen jó helyzetben van:
megfelelő

a

infrastruktúra,

közlekedés,
bölcsőde,

kiépült
iskola,

az

orvosi

rendelő a közelben található. A környék
nyugodt, csendes, jó a levegő.
Gyermekeink nap mint nap élvezhetik az
óvoda udvarát: minden csoportnak külön
udvarrésze van, tágas árnyékolt füves terület,
zömében
játékok

fedett

homokozók,

biztosítják

az

aktív

udvari
mozgás,

levegőzés lehetőségét. Az egyemeletes
épületben

négy

csoport

működik,

rendezett, felújított környezetben. Minden
csoport

saját

mosdóval

és

öltözővel

rendelkezik.

Csoportszobáink

tágasak,

világosak,

szépen

berendezettek,

játékeszközökkel jól ellátottak, családias
környezetet, biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. Nevelőközösségünk folyamatosan
dolgozik azon, hogy ízléses, esztétikus környezetet alakítson ki, s ehhez jelentős támogatást
nyújt az intézményhez kapcsolódó Erzsébeti Lurkókért Alapítvány is. Intézményünk
légköre barátságos, érzelmi biztonságot nyújtó, a kollégákat a tolerancia, el- és befogadás
jellemzi. Pozitív értékközvetítő munkánk eredményessége visszaköszön abban is, hogy
szívesen választanak bennünket a szülők. Összeszokott nevelőtestületünk számára fontos a
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szakmaiság, a folyamatos megújulás, melynek érdekében rendszeresen veszünk részt
továbbképzéseken. Óvodapedagógusainkat a sokoldalúság, együttműködés jellemzi, s erre
alapozva megfelelő attitűddel fordulunk a gyermekek felé.
Legfontosabb nevelési hitvallásunk a gyermekek teljes személyiségének sokoldalú
fejlesztése,

tudásvágyuk

kreativitásuk
gyermeket

megalapozása,

kibontakoztatása.

egyéni

szükségletei,

Minden
fejlettsége

szerint kívánunk fejleszteni, nevelni. Olyan
módszereket, eljárásokat alkalmazva, melyek
biztosítják az aktív, sikerélményt, örömöket
biztosító

tevékenységeket.

Nagy

hangsúlyt

fektetünk a játékra, biztosítjuk a szabad játék
feltételeit, tervezünk fejlesztő játékokat. A
differenciált egyéni fejlesztést segítik még: logopédus, fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus kollégáink is. Fontosnak tartjuk a gyermek, szülő, óvónő, szakember
csoport jól működő kapcsolatrendszerét.
Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja leginkább a gyermek
fejlődését. Ennek érdekében elsődlegesnek tartjuk a szülőkkel való pozitív viszony
kialakítását, a partneri együttműködés megvalósítását. A hagyományos kapcsolattartási
formák (szülői értekezlet, fogadóóra) mellett lehetőséget biztosítunk közös programokra,
rendezvényekre, ahol a családok aktívan bekapcsolódhatnak az óvodai mindennapokba.
Évről-évre, hagyományainkat ápolva rendezzük meg az évszakokhoz kapcsolódó kézműves
játszóházakat, jeles napok hetét, a Gyermekhetet. Ünnepeljük, sokszor közösen a szülőkkel a
Mikulást, a Karácsony-t, farsangolunk, köszöntjük az Édesanyákat, készülünk az Évzáró
ünnepségre.

Havi

rendszerességgel

szervezünk

zenés-irodalmi

gyermekműsorokat.

Aktívan veszünk részt a kerület szakmai életében.
Pesterzsébet Önkormányzatának támogatásával nagycsoportosaink ingyen vehetnek részt
úszás, korcsolya, és birkózó oktatáson.
Óvodánk heti rendszerességgel helyet biztosít, hogy szülői igény szerint a gyerekek hit- és
vallásoktatásban vegyenek részt.
Az óvodai tevékenységeket kiegészítve, azokat színesítve, rendszeresen szervezünk külső
programokat, séták, kirándulások, könyvtár és múzeumlátogatás formájában. Részt veszünk
kerületi sport, művelődési és zenei rendezvényeken.
Nevelőközösségünk folyamatosan arra törekszik, hogy az idejáró gyermekek aktívan,
tartalmasan, boldogan töltsék napjaikat, megéljék az összetartozás, a szabadság, az
önfeledt gyermekkor élményét. A szülők érezzék, hogy gyermekeik jó helyen,
biztonságban nevelkednek. Az eddigi értékeinket, hagyományainkat megtartva, de mindig
megújulva, a társadalmi változások és elvárásoknak megfelelően végezzük munkánkat,
hivatásunkat.
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➢ PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KINCSKERESŐ
TAGÓVODÁJA
1202 Budapest, Hunyadi János tér 15.
Telefon: 06 (1) 285-5102
E-mail: lurkohaz@mail.datanet.hu
www.lurkohazovoda.hu
Tagóvoda vezető: Basáné Nánási Ildikó
Óvodánk Pesterzsébet kertvárosi részén, családi házas zöldövezeti környezetben található.
Könnyen megközelíthető a 99-es autóbusszal, viszont a tömegközlekedés zajától és porától
megkímélt,

csendes,

nyugodt,

parkkal

határolt téren helyezkedik el.
Helyi

Nevelési

LURKÓNEVELŐ:

Programunk
a

Lurkóház

a
Óvoda

nevelési gyakorlata a központi óvodáéval
azonos. Programunkban kiemelt szerepet
kap

az

egészséges

életmód

és

a

környezettudatos magatartás alakítása,
valamint

az

anyanyelvi

és

kommunikációs képességek fejlesztése.
Udvarunk tágas, parkosított.

Minden

csoport külön felújított árnyékos homokozóval ellátott udvarrésszel rendelkezik. Csúszdák,
mászókák, ügyességi játékok, füves és betonozott területek, kerti bútorok biztosítják a
természetes és változatos mozgás és játék lehetőséget a gyermekek számára.
Előkertünkben kis „tanösvényt” létesítettünk, mely lehetőséget nyújt az udvar növény és
állatvilágának természetes környezetben való közvetlen megfigyelésére, kerti munkára,
tapasztalatszerzésre.
A közelmúltban felújított óvodaépület
100

kisgyermeknek

biztosít

férőhelyet, ők 4 tágas, napfényes,
esztétikusan

berendezett

csoportszobában töltik napjaik nagy
részét. A csoportszobák felszereltsége
mennyiségben
megfelel

az

és

minőségben

adott

is

korcsoport

igényeinek. A Mártírok óvodával
közösen működő alapítványunk (Erzsébeti Lurkókért Alapítvány) támogatásával
folyamatosan igyekszünk bővíteni a játékok, fejlesztőeszközök és berendezési tárgyak
körét.
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A négy csoportban sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok
foglalkoznak a gyerekekkel. Az őket segítő pedagógiai asszisztens és a dadus nénik szintén
gyermek centrikusak, munkájukat hivatástudattal végzik.
Valljuk, hogy minden gyermekben ott rejtőzik a KINCS, amelyet csak a szülőkkel
együttműködve tudunk a felszínre hozni.
Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre az egészséges életmód alakításán belül.
Az udvar adottságain túl ehhez jól elszerelt tornaterem áll a csoportok rendelkezésére.
Óvodánkban lehetőség van a táncoktatásra, nagycsoportosaink ingyenes úszás és
korcsolyaoktatásban részesülnek, melyet a fenntartó támogat. Rendszeresen részt veszünk
a kerületben szervezett óvodás sportversenyeken (Mikulás futás, Nyuszi-váltóverseny)
Kincskereső feladatunknak tartjuk, hogy felfigyeljünk a tehetséges gyermekekre egyéb
területen is, és elindítsuk, támogassuk
őket tehetségük kibontakoztatásában. A
kis zenei tehetségek a zeneoviban
kapnak segítséget a továbbfejlődésben,
az ügyes kezű művészlurkók részére
pedig a földszinti Lurkó Galériában
rendezünk önálló kiállítást.
Sok közös programot szervezünk a
szülőkkel, alkalmat nyújtva arra, hogy
betekintsenek

gyermekeik

óvodai

életébe. Ilyen lehetőségek például a
különböző műsoros ünnepek, közös kézműves játszódélutánok, kertszépítő napok. A magyar
népi hagyományokkal is megismertetjük a gyermekeket, sikeresek voltak a „Tök jó hét!” és
a Márton napi programjaink, farsangi mulatságaink. Nálunk a gyermeknap gyermekhétté
bővült, május utolsó hetében minden napra más és más érdekes, izgalmas tevékenységgel
készülnek az óvónénik pl. Kincskereső Kalandtúra, lovas kocsizás, kirándulás.
Havonta egyszer műsoros programra gyűlik össze az óvoda apraja és nagyja: bábszínház,
bűvészműsor, táncház, zenés és irodalmi gyermekműsorok gazdagítják hétköznapjainkat.
A Kincskereső Tagóvodában nincs két egyforma nap. Sok játék, élmény vár az ide járó
gyermekekre. Fokozatosan ismerik meg önmagukat, társaikat, környezetüket, az
óvodapedagógusok által szervezett játékos tanulás segítségével elérik az iskolaérettség
szintjét. A gyermekek mindennapjairól, fejlődésükről szülői értekezleteken és egyéni
fogadóórákon tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket.
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➢ PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA GYERMEKKERT
TAGÓVODÁJA
1204 Budapest, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06 (1) 283-0819
E-mail: lurkohaz@mail.datanet.hu
www.lurkohazovoda.hu
Tagóvoda vezető: Nagy Lászlóné

Óvodánk kerületünk zöldövezeti, családi házakkal körülvett területén helyezkedik el.
Tágas, ligetes, tiszta, jól felszerelt udvarral rendelkezik, amely megfelelően biztosítja a
változatos szabad játék-, és mozgáslehetőséget a gyermekek számára. Az udvari mozgás
mellett jól felszerelt tornatermünk is biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését.
Csoportszobáink világosak, esztétikusan berendezettek, biztonságosak.
A neveléshez, fejlesztéshez, környezetalakításhoz szükséges felszereltségünket a szülők és
szponzorok

támogatásával

alapítványunk

segítségével

működő
folyamatosan

bővítjük. Pedagógiai programunkban kiemelt
helyet foglal el a környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
a

környezettudatos

egészséges

magatartás

életmód

és

az

megalapozása.

Csoportjainkban érzelmi biztonságot nyújtó,
szeretetteljes légkörben tevékenykedhetnek
a gyermekek, gondoskodunk lelki, testi, szociális szükségleteinek kielégítéséről. A szabad
játék, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás mellett, az egyéni fejlődési ütemet
figyelembe vevő fejlesztés is
játékos formában történik. A
szakmailag

jól

sokoldalú,

felkészült,
tapasztalt

óvodapedagógusok arról is
gondoskodnak,

hogy

a

gyermekek boldogan töltsék
napjaikat,

így

a

nyugodtak

lehetnek,

szülők
mert

tudják, hogy gyermekük jó
helyen van. Nagyon fontos
számunkra, hogy az általunk képviselt értékeket a gyermekeken keresztül a szülők felé is
közvetítsük. Legfontosabb alapelvünk, hogy minden gyermek nevelhető, fejleszthető a
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saját képességeinek, fejlődési ütemének, egyéniségének figyelembevételével. Tiszteletben
tartjuk a családok nevelési elveit, óvodai nevelésünk annak kiegészítője.
Céljaink megvalósítása érdekében a szülőkkel, mint elsődleges partnerünkkel, olyan
kapcsolatot kívánunk kialakítani, melynek eredményeként egymást tisztelő, támogató - a
gyermek érdekeinek elsődlegességét figyelembe vevő, sokoldalú személyiségfejlesztését
elősegítő

-

együttműködést

tudjunk megvalósítani.

Óvodánkban a

következő

kapcsolattartási formákat ajánljuk a szülőknek: fogadóórák, szülői értekezletek, napi
tájékoztatás, közös rendezvények.
Pedagógiai fejlesztőmunkánkat külső szakemberek is segítik. Logopédus, fejlesztő
pedagógus,

utazó

gyógypedagógus

is

foglalkozik a gyerekekkel.
Változatos

programok

igyekszünk

még

színesebbé

tenni

szervezésével

több élményt
az

óvodai

nyújtani,
életet.

A

családokkal közösen szervezett események
nagyon

kedveltek.

évszaknak

Sokan

megfelelő,

vesznek

részt

néphagyományokhoz

köthető programokon (szüret, Tök jó-hét,
Márton-nap, Farsang, Gyermekhét). Egyik legsikeresebb programunk a Gyermekhét, mely
során egynapos kirándulást is szervezünk a gyermekeknek.
Nevelőtestületünk

elhivatott

a

környezetvédelem

mellett,

ezért

óvodánkban

megemlékezünk a jeles napokról (Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak Fák napja,
Föld napja). Ilyenkor játékos programokat szervezünk a délelőtt folyamán óvodásainknak.
A szülőkkel egyeztetve havi rendszerességgel szervezünk a gyermekek számára
bábelőadást.
Részt

veszünk

a

kerület

által

szervezett játékos sport-vetélkedőkön.
A Költészet napja alkalmából minden
évben megrendezzük a versmondó
délelőttöt.
Az önkormányzat támogatásával a
tanköteles korú gyermekek ingyenes
birkózásoktatásban

korcsolya-,

és

részesülnek.

úszásEz

nagymértékben hozzájárul a gyerekek
egészséges életmódra neveléséhez, mely a mi pedagógiai szemléletünknek is lényeges
eleme.
Délután lehetőség nyílik az érdeklődő gyerekeknek biblia-, és hitoktatáson részt venni,
térítési díj ellenében az ének-zenét kedvelők zeneovi-foglalkozáson, a mozgást kedvelők
pedig aerobic tanfolyamon vehetnek részt.
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Igyekszünk kihasználni azokat a természeti és társadalmi környezeti lehetőségeket, melyek
segítik a gyermekek fejlesztését, ismereteik bővítését a foglalkozásokhoz kapcsolódva,
illetve azokat kiegészítve (könyvtár, művelődési ház, buszvégállomás, kiserdő és
játszódomb, Fitt-park, piac). Magas színvonalú, szakmai fejlesztőmunkánk eredményeként
óvodásaink sikerrel, zökkenőmentesen kezdik meg az iskolai életet, többek között ettől is
kedvelt óvodánk a szülők körében.
➢ A Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda székhelyének és tagóvodáinak körzetébe
tartozó utcák jegyzéke:
Ábrahám Géza utca
Ady Endre tér
Akácfa utca
Alsóhatár út
Alvinc utca
Átlós utca
Bácska tér
Bácska utca
Barca köz
Berzsenyi Dániel utca
Bessenyei utca
Beszterce utca
Borsa utca
Brassó utca
Brezno utca
Bulcsú utca
Csallóköz utca
Csorba utca
Déva utca
Előd utca
Eperjes köz
Eperjes utca
Erdélyi utca
Érdmindszent utca
Érsekújvár utca
Farkaslaka utca
Fás utca
Felvidék utca
Fiume utca
Fogaras utca
Frangepán utca
Füzes utca
Hátszeg utca
Hunyadi János tér
Ipolyság utca
Jósika utca
Kakastó utca
Karánsebes utca

91-115., 110-150.
VÉGIG
101-125., 106-126.
149-173.
VÉGIG
137-151., 166-194.
VÉGIG
31-71. 32-68.
VÉGIG
VÉGIG
79-103., 74-102.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
25-59., 30-62.
VÉGIG
VÉGIG
121-151., 112-138.
VÉGIG
VÉGIG
32-70., 31-75.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
64-86., 73-99.
31-67., 26-68.
VÉGIG
VÉGIG
117-131., 112-126.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
117-133. 126-140.
VÉGIG
VÉGIG
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Károly utca
Kassa utca
Kéreg utca
Késmárk utca
Királyhágó utca
Klapka utca
Kolozsvár utca
Komárom utca
Köztársaság tér
Kraszna köz
Kulcsár utca
Kuruc utca
Lámpa utca
Latorca utca
Lázár utca
Léva utca
Losonc utca
Magyar utca
Mártírok útja
Mátyás király tér
Nagykároly utca
Nagykőrösi út
Nagyszalonta utca
Nagyszeben utca
Nagyvárad utca
Naszód utca
Nyitra utca
Olt utca
Orsolya utca
Orsova utca
Pacsirta utca
Parány utca
Poprád utca
Pozsony utca
Pöstyén utca
Pusztakamarás utca
Radnó utca
Radvány utca
Rimaszombat utca
Ritka köz
Ritka utca
Rózsás utca
Rozsnyó utca
Sajó utca
Selmec utca
Szabadka utca
Szakolca utca
Szalárdi Mór utca
Szamos utca
Szászváros utca
Szatmár utca
Székelyhíd utca

108-132., 117-133.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
125-139., 132-146.
76-116.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
32-50., 27-43.
VÉGIG
VÉGIG
73-165/B., 56-152.
VÉGIG
VÉGIG
1-29., PÁROS OLDAL VÉGIG
170-280., 181-273.
VÉGIG
VÉGIG
185-VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
145-157., 136-150.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
86-96., 79-91.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
25-43., 32-46.
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Szilágyság utca
Szilágysomlyó utca
Szolyva utca
Szondy u.
Sződemeter utca
Sződliget utca
Temesvár utca
Torda utca
Torockó utca
Törökflóris utca
Trencsén utca
Tusnád utca
Udvarhely utca
Üveges utca
Vargyas utca
Vaskapu utca
Vasút sor
Vécsey utca
Vereckei utca
Versec utca
Virág Benedek utca
Wesselényi utca
Zenta utca
Zombor utca

VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
27-35., 32-48.
VÉGIG
VÉGIG
1-43., 2-46.
VÉGIG
VÉGIG
228., 257.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
71-113, 54-94.
VÉGIG
VÉGIG
1-103.
131-177., 128-178.
VÉGIG
VÉGIG
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➢ PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 4 feladatellátási helyen
működik. Az óvodák a peremkerületben, lakótelepi, illetve
zöldövezeti környezetben helyezkednek el és területileg
összefüggő egységet képeznek.
Óvodát választani nehéz döntés. Minden szülő azt szeretné, ha
gyermeke új, örömteli élményekkel lenne gazdagabb és az
otthontól, vagy az eddigi környezettől való elszakadást könnyebben élné meg. A
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda minden óvodája ebben szeretne segítséget nyújtani. Az
óvodáinkban dolgozó pedagógusok saját programot alkottak, amely a „Fogjuk a kezed”
elnevezést kapta. A program elnevezése is sugallja, hogy legfontosabb feladatunknak azt
tekintjük, hogy megteremtsük az otthon megszokott biztonságos légkörét. Nyitottak
vagyunk azon gyerekek felé is, akiknek fejlődése eltér a megszokottól, az önazonosságuk
megtartása mellett saját tempójukban fejlődhetnek, figyelembe véve sajátos igényeiket.
Speciális igények esetén logopédus, pszichológus és gyógypedagógus áll a gyerekek
rendelkezésére. A programunk másik kiemelt részével, a természet szeretetén és
védelmén túl, szeretnénk megalapozni a környezettudatos életvitelt és magatartást,
melyet a szervezett kirándulások is segítenek. A „Jeles Zöld” napokat hagyományként
minden évben megtartjuk. (Takarítási Világnap, Európai Autómentes nap, Állatok
Világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Környezetvédelmi Világnap). Ezeket a
programokat a szülőkkel közösen szervezzük. A legkiemelkedőbb természetvédelmi
programunk a „Víz Világnapja”, melynek keretében a négy tagóvoda gyermekeinek és
szüleinek szervezett közös játékos rendezvényt szervezünk a Duna parton. Pedagógiai
programunk része a nemzeti ünnepeinkre való ráhangolódás és a hagyományos
ünnepek mindennapokból való kiemelése. (Szüret, Tök ünnep – Haloween, Mikulás,
Karácsony, Farsang, Március 15., Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Egészség nap.)
Kiemelten fontosnak tartjuk még a gyermekek mozgásfejlesztését, hiszen a mozgás
fejlődése ebben az életkorban a testnevelési játékokon keresztül valósulhat meg a
leghatékonyabban. Az óvodai testnevelésben a játékot, a játékosságot alapvető
eszközként értelmezzük és alkalmazzuk. Ezért is valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek
elsődleges tevékenysége a játék, így játékba ágyazottan fejlesztjük a gyermekek egyéni
képességeit, készségeit. Óvodapedagógusaink alkalmazott módszerei között kiemelkedő
jelentőségű a projekt, a szenzitív játék, a felfedezés, megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés,
az élménypedagógia, az erdei óvoda sajátos formái.

A korcsolya- és úszásoktatást minden nagycsoportos óvodás számára ingyenesen
biztosítja az óvoda fenntartója. Igény esetén lehetőség van ökomenikus hitoktatásra,
futballoktatásra, valamint játékos nyelvórákra.

➢ PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA - SZÉKHELY
1203 Budapest, Kossuth L. u.3.
Telefon/Fax: 06 (1) 284-5755
Email: pesterzsebeti.nyitnikekovoda@mail.h1telekom.hu
www.nyitnikek-pesterzsebet.hu
Intézményvezető: Győrné Varga Kornélia
Intézményvezető

helyettes:

Várhalmi

Andrásné,

Kereszti

Jánosné
Óvodánk az 1970-es évek végén épült.
Intézményünk 7 csoporttal működik, egy
csoportba 20-25 gyermek jár. A csoportok
kialakítása, berendezése derűt, nyugalmat
áraszt.
udvarral,

Intézményünk
tornateremmel

jól

felszerelt
rendelkezik,

amely segíti a preventív mozgásfejlesztést.
2017 márciusától egy sóhomokozóval
kibővített sószoba működik az óvodánkba. A sóterápia az egyik legeredményesebb
természetes gyógymód, amellyel gyógyszerek nélkül is jelentősen javíthatunk
állapotunkon légzési és bőr problémák esetében is.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a környezet megismerésére nevelést. Valljuk, hogy aki
szereti a természetet, az védeni is fogja, ezért „zöld szemmel” neveljük gyermekeinket. Ezt
támogatja még a „Madárbarát kert” kialakítása is. Környezetvédő, természetbarát
tevékenységünk alapján 2012-ben majd 2015-ben is elnyertük a „Zöld Óvoda” címet.
Továbbra is pályázunk, hogy majdan elnyerhessük az „Örökös Zöld Óvoda” címet.
Nevelésünkben megjelenik a néphagyományok megismerése, őrzése. Évek óta az egyik
legkiemelkedőbb rendezvényünk a Mihály napi vásár, melyre a szülök és a gyermekek is
saját vásárfiával készülnek. A zsibvásári hangulat mindenkit magával ragad. Inkluzív
szemléletmódunk képessé teszi nevelőközösségünket a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált nevelésére. Jól felkészült óvodapedagógusaink nyitottak az új
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ismeretek iránt. Folyamatosan megújuló pedagógiai szaktudással személyre szólóan
közvetítjük értékeinket, ismereteinket. 2013 szeptemberétől két csoportban angol
nyelvű játékos nevelés folyik, az „Angolul Vidáman” Kft-vel kötött szerződés szerint
külön díjazás ellenében. Az angol nyelvi nevelés eredményesen és nagy sikerrel működik.
Anyanyelvi szinten beszélő óvónők tartják a foglalkozásokat és folyamatos jelenlétükkel,
beszédükkel megvalósítják a kétnyelvű nevelést. Helyi programjaink: Mihály napi vásár,
Csili-Karácsony, Nyuszi-buli, Juniális, Kézműves délutánok.
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➢ PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BORÓKA
TAGÓVODÁJA
1203 Budapest, János u. 2.
Telefon/Fax: 06 (1) 824-6398
Email: janos.ovoda@gmail.com
www.nyitnikek-pesterzsebet.hu
Tagóvoda vezető: Borók Gabriella

A Boróka tagóvoda 1979 óta várja az óvodáskorú gyermekeket. A felújítás után szebbé
váltak

a

csoportszobák,

kiszolgáló

helységek és az intézmény csodálatosan
nagy udvara biztosítja a gyerekeknek a
mozgás

lehetőségét.

Jól

óvodapedagógusok

magas

színvonalon

el

sokoldalú

látják

fejlesztését.

a

képzett
szakmai
gyermekek

Óvodánkban

azonos életkorú és több életkort átfogó
gyermekcsoport is működik. Felszerelt tornaszobájával, lehetőséget nyújt a gyermekek
mozgásfejlesztésére.

A 2015/2016-os nevelési évtől a Bozsik Program követőivé

váltunk. Ennek keretében rendszeres fociedzések zajlanak óvodánkban.

Az integrált nevelés évek óta kiemelt szerepet kap intézményünkben. Tagintézményünk
arculatát a több évre visszatekintő hagyományőrző és kézműves programjaink adják.
A hagyományok közül kiemelkedő hangsúlyt kap a Farsang, melyet szülőkkel közösen
rendezünk. Különös hangsúlyt fektetünk az irodalmi nevelés hatékonyságának
fejlesztésére és az „olvasóvá nevelést” szolgálja ismert írók és költők meghívása íróolvasó találkozóra. Óvodánk színes palettáját kirándulások, munkadélutánok tarkítják.
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➢ PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA ZÖLD OVI
TAGÓVODÁJA
1201 Budapest, Torontál u.7.
Telefon: 06 (1) 283-1275
Email: zoldovi.torontal@gmail.com
www.nyitnikek-pesterzsebet.hu
Tagóvoda vezető: Lucskai Ferencné
Az óvoda 1978-ban épült, 4 csoporttal működik, parkkal,
sportudvarral rendelkezik. Lakótelepi és családi házas övezetben helyezkedik el.
Csoportszobáink

tágasak,

világosak,

jól

felszereltek. Minden csoportszobában

kialakításra került természetsarok, akvárium, vagy terrárium.
A

hagyományos

ünnepek

mellett

megemlékezünk a zöld ünnepekről is,
melyekre szeretettel várjuk a családokat
is.
Az óvoda tagja a Környezetvédelmi
Oktató

Központok

Országos

Szövetségének, 2017-ben elnyertük az
„Örökös Zöld Óvoda” címet.
Hagyomány

az

intézményben,

szülőkkel közösen játékkal,

hogy

a

versenyekkel

ünnepeljük a Föld Napját. Zöld játékok címmel
szenzitív
gyűjtöttünk

játékokat
össze,

készítettünk
mely

és

módszertani

segédanyag az óvodapedagógusok számára,
de a szülőknek is ajánljuk.
A nyílt napok a szülői értekezletek, az egyéni
beszélgetések mind a családokkal történő
partneri kapcsolat kialakítását szolgálja. A
közös

élményeket

kirándulásokkal,

múzeumlátogatásokkal gazdagítjuk.
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➢ PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BÉKAPORONTY
TAGÓVODÁJA
Tagóvoda címe: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 10/a.
Telefon: 06 (1) 283-0631
Email: gubacsovi@gmail.com
www.nyitnikek-pesterzsebet.hu
Tagóvoda vezető: Tóthné Oroszlán Erzsébet
Az óvoda az 1950-es években épült, a
Duna-part és a Gubacsi-híd közelében,
kertvárosi

övezetben.

Egy

földszinti

lakásaiból

kialakított

csoportos

óvoda,

vegyes

társasház
4

életkorú

csoportszervezéssel. Tornateremmel nem
rendelkezünk,

ugyanakkor

intézményünkben sószoba üzemel. A
belső

környezet

kialakításában

a

természetes anyagok használata dominál. Az óvoda esztétikus kerttel rendelkezik, udvara
a közterületből leválasztott játszótérrel is bővült.

Az óvoda udvarán a szülők

támogatásával folyamatosan törekszünk új növények telepítésére. Az udvar forgalomtól
elzárt, jól felszerelt. A közeli Duna-part jó lehetőséget kínál a sétákhoz, megfigyelésekhez,
mely a külső világ tevékeny megismerését, mint kiemelt feladatunkat segíti. Célunk a
természettel, a környezettel való harmonikus együttélésre nevelés, a természetszerető
személyiség alakítása.
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A nagyobb korosztály részére lehetőségként felkínáljuk a néptánc foglalkozást, amit, az
óvodában dolgozó szakképzett óvodapedagógus tart. Óvodapedagógusaink irányításával
délutáni alkotó műhelyeket szervezünk az érdeklődő gyermekek számára.
Játszóházaink, valamint szabadidős programjaink a gyermekek és a szülők minden napjait
új élményekkel gazdagítják. Az egyik legsikeresebb programunk a Tökfesztivál melyet
2015 óta rendezünk meg, a minket körülvevő házak lakóinak bevonásával.

➢ A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda székhelyének és tagóvodáinak körzetébe
tartozó utcák jegyzéke:

Ábrahám Géza utca
Akácfa utca
Alsóhatár utca
Alsóteleki utca
Atléta utca
Átlós utca
Barkó utca
Baross utca
Bolyai János utca
Csepeli átjáró
Dráva utca
Előd utca
Erkel Ferenc utca
Frangepán utca
Hargita utca
Határ út
Hatvani utca
Helsinki út
Irma utca
János utca
Jósika utca
Károly utca
Katona József utca
Kender utca
Királyhágó utca
Klapka utca

1-17., 2-26.
1-21., 2-32.
1-33.
1-91., 2-106.
1-17., 2-38.
1-83., 2-90.
VÉGIG
1-23., 2-46.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
1-25., 2-36.
VÉGIG
1-29., 2-22.
VÉGIG
1.
1-19., 2-20.
1-30., 68-89.
VÉGIG
1-27.
1-53., 2-52.
1.25., 2-26.
VÉGIG
VÉGIG
1-31., 2-34.
1-27., 2-28.
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Kossuth Lajos utca
Közműhelytelep utca 1203
Lajtha László utca
Lehel utca
Lenke utca
Mikes Kelemen utca
Pacsirta utca
Petőfi utca
Serény utca
Szabad köz
Szegfű utca
Szepesség utca
Szivattyú utca
Téglaégető utca
Téglagyár tér 1203
Téglagyártó ú 1203
Teremszeg utca
Topánka út
Torontál utca
Vág utca
Vágóhíd utca
Vízisport út 1203
Vörösmarty utca
Wesselényi utca
Zamárdi utca
Zodony utca

1-53.
VÉGIG (kivéve: 20., 24/b.,28/b)
10-20.
1-39., 2-40.
VÉGIG
VÉGIG
1-35., 2-28.
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG
VÉGIG (kivéve: 3.)
VÉGIG (kivéve: 9., 11/a., 11/b., 12/a., 12/b., 14.,
15/a., 16., 17., 18., 19.)
VÉGIG
1-5., 2-16
VÉGIG
1-21., 2-26.
VÉGIG
VÉGIG (kivéve: 3., 23/a., 23/b.)
102-188.
1-53., 2-54.
VÉGIG
VÉGIG
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P. Baross Német Nemzetiségi Óvoda 1201 Bp., Baross u. 79.

2018.04.20

9-11h

P. Baross Német Nemzetiségi Óvoda Tagóvodája 1201 Bp., Baross u. 81.

2018.04.20

9-11h

P. Gézengúz Óvoda 1202 Bp., Zalán u. 11.

2018. 04.23-27.

9,30-11h

P. Gézengúz Óvoda Vackor Tagóvoda 1202 Bp., Lázár u. 18.

2018. 04.23-27.

9,30-11

P. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvoda 1201 Bp., Vörösmarty u. 91.

2018. 04.23-27.

9,30-11h

P. Gyermekmosoly Óvoda 1203 Bp., Bíró Mihály u. 1.

2018.03.20

9-11h

P. Gyermekmosoly Óvoda Kékcinge Tagóvoda 1202 Bp., Lajtha László u. 5-7.

2018.03.21

9-11h

P. Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvoda 1205 Bp., Rákóczi u. 8.

2018.03.22

9-11

h

h

P. Kerekerdő Óvoda 1202 Bp., Nagysándor József u. 189.

2018.04.23-27. 10-11,30h

P. Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda1204 Bp., Kalmár Ilona sétány 1.

2018.04.23-27. 10-11,30h

P. Lurkóház Óvoda 1202 Bp., Mártírok útja 205/b.

2018.04.16

9,30-11,30

P. Lurkóház Óvoda Kincskereső Tagóvoda 1201 Bp., Hunyadi János tér 13.

2018.04.17

9,30-11,30

P. Lurkóház Óvoda Gyermekkert Tagóvoda 1204 Bp., Köztársaság tér 1.

2018.04.18

9,30-11,30

P. Nyitnikék Óvoda 1203 Bp., Kossuth Lajos u. 3.

2018.04.25-27. 9,00-11,30

P. Nyitnikék Óvoda Boróka Tagóvoda 1203 Bp., János u. 2.

2018.04.25-27. 9,00-11,30

P. Nyitnikék Óvoda "Zöld ovi" Tagóvoda 1201 Bp., Torontál u. 7.

2018.04.25-27. 9,00-11,30

P. Nyitnikék Óvoda Békaporonty Tagóvoda 1203 Bp., Csepeli átjáró 10/a.

2018.04.25-27. 9,00-11,30
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1. melléklet

Óvodai felvétel iránti kérelem
(Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról – előírásai szerint
kezeljük

Alulírott……………………………………………………………………...kérem
gyermekem óvodai elhelyezését.

GYERMEK NEVE:
………………………………………………...........................................
Születési helye, ideje:
…………………………………………………………...............................

Állampolgársága:
...………………………………………………………………………….
Állandó lakóhelye: ………………………………………..Bejelentés dátuma:….…...….
Tartózkodási helye: ……......……………………………...Bejelentés dátuma:….….......
Anyja neve: …………………………………leánykori név: ..........……..……….…......
Állandó lakóhelye: ………………………………………..Bejelentés dátuma:….…...….
Tartózkodási helye: ……......……………………………...Bejelentés dátuma:….….......
Telefon (mobil): ……………………………………………………………..……….
E-mail cím: ……………………………………………………………………..……
Munkahely (neve és címe):
………………………………………………………………………(kitöltése nem kötelező)
Legmagasabb iskolai végzettsége:
………………………………………………………………………(kitöltése nem kötelező)
Apja neve: …………………………………
Telefon (mobil): ………………………………………………………………..……….
E-mail cím: ………………………………………………………………………..……
Munkahely (neve és címe):
………………………………………………………………………(kitöltése nem kötelező)
Legmagasabb iskolai végzettsége:
………………………………………………………………………(kitöltése nem kötelező)
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BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM:
A gyermeket egyedülállóként nevelem:

igen

nem

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:

igen

nem

A szülői felügyeleti jogot nem gyakorló szülő megnevezése:
……………….........................
Annak a szülőnek, vagy gondviselőnek az adatai, ahol a gyermeket hivatalosan
elhelyezték:
Neve: ………………………………………………………………………………………
Lakóhelye/tartózkodási helye: …………………………………………………….………
Telefonszáma: ………………………………….………………………………………….
Családban élő kiskorúak száma és kora:
…………………………………………………….
Ebből iskolás:………………… Óvodás:…………………….
Bölcsődés:………….………….
Egyéb (otthon van): ……………………….
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e: 1

igen

nem

3 vagy több gyermeket nevelők kedvezményére jogosult:

igen

nem

Szakértői véleménnyel rendelkezik-e a gyermek: 1

igen

nem

A gyermek hátrányos helyzetű: 1

igen

nem

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű: 1

igen

nem

Jelenleg jár-e bölcsődébe a gyermek?

igen

nem

igen

nem

Ha igen, akkor a bölcsőde neve és székhelye:
…………………………………………………
Jelenleg jár-e óvodába?
Ha igen, akkor az óvoda neve és székhelye:
……………...…………………………………………………………………………..
A gyermekem felvételét / átvételét (megfelelő aláhúzandó) a ……………………………
…………………………………………..…………………………… óvodába kérem.

1

: Amennyiben a válasz igen, kérjük a Határozatokat a kérelemhez csatolni és a

választott óvodában leadni!
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Az óvodaválasztás rövid indoklása:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Megjegyzés:…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
A gyermekem felvételével kapcsolatos pozitív döntésről elektronikus úton kérek
értesítést:
igen / nem (megfelelő aláhúzandó)

Budapest,
…………………………………………….
Szülő/gondviselő aláírása
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2. sz. melléklet
KÉRELEM
Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól
Tisztelt Jegyző Asszony!
Alulírott (szülő/törvényes képviselő neve) …………………………………………………………….…….….
Személyi igazolvány száma: ……………………………….…..…………………………………………………….…..
Lakcíme (lakcímkártya alapján): ………………………………………………………………………………..…….
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………………
Elérhetősége (telefonszáma/e-mail cím): ………………………….….…………………………………………..
azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy gyermekem számára
Gyermek neve:
Gyermek születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
A gyermek lakcíme:
Tartózkodási helye:
a nemzeti köznevelésről szóló * 2011. évi CXC. törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján a
…………../…………..nevelési évben
……….….év…………….hó………….naptól - …………év ………..…….hó ………napig szíveskedjen
felmentést adni a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
** Kérelmem rövid indoklása:

A jelen kérelemhez csatolom az óvodavezető és a védőnő egyetértő nyilatkozatát.
Kelt:……………….., ………..év …………….hó …………nap

………………….……………… ….……………………………….
szülő/törvényes képviselő aláírása

*„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.
** Kérem, szíveskedjen a kérelem indokául a gyermek családi körülményeiben rejlő okra, a gyermek
sajátos helyzetére, avagy a gyermek képességeinek kibontakoztatására hivatkozni, konkrét tények,
körülmények megjelölésével.
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BEJELENTÉS *

3. sz. melléklet

Óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő
teljesítéséről
Alulírott…………………………………………(szülő/törvényes képviselő neve), mint a
kk. ……………………………………..……(gyermek neve) törvényes képviselője
büntetőjogi

felelősségem

tudatában

201….(év)…………(hónap)…..(nap)-tól

kijelentem,

hogy

gyermekem

………………………………..(ország)-ban

teljesíti óvodakötelezettségét.

Amennyiben gyermekem óvodakötelezettségének teljesítésében bármilyen változás áll
be, haladéktalanul értesítem a gyermek magyarországi lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Gyermekem adatai:
Gyermek neve: …………………………………………………………………………
Gyermek születési helye, ideje: ………………………………………………………..
Anyja születési neve: …………………………………………………………………..
A gyermek lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:
…………………………………………………………………………………………..
A szülő/törvényes képviselő neve: ……………………………………………………..
A szülő levelezési címe és e-mail címe:
……………………………………………………………………………..……………
Kelt:…………….., év…………………hó ………..nap
………..…………………………..
szülő/törvényes képviselő aláírása
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése szerint:
„(…) A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”
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