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Kedves Szülők! 
  Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Csodakút Óvodánkban. Az elkövetkező 

években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük nevelése során.  

Önök óvodánk házirendjét olvassák, amely a gyermeki kötelességek és jogok 

gyakorlásának módját, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket 

tartalmazza.  

  Kérjük, hogy gyermekük érdekében tartsák, tartassák be az abban foglaltakat! 
 

1. Általános információk az óvodánkról 

Óvodánk neve 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

Címe 1211. Budapest II. Rákóczi Ferenc út 110. 

Telefon/Fax 06/1/427-0708 

E-mail cím csodakut1@csepeloszi.hu 

Óvodánk vezetője 
Szücsné Gál Etelka 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján 

Vezető helyettese 
Finc Edina 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint 

Gyermekvédelmi felelőse Finc Edina óvodapedagógus 

Óvodatitkára 
Csöndes Zoltánné 

Elérhetősége naponta: 07:30 – 15:30  

Logopédusa, telefonszáma Egresi Erika         

Pszichológusa, telefonszáma Burány Ivett 20 / 396 98 17 

Gyermekorvos neve, telefonszáma 

Gyermek fogorvos neve, telefonszáma 

Dr. Altorjai Péter         

Dr. Mizsei Edit           

Hivatalok: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XXI. Kerületi Tagintézménye 

1211 Bp. Kiss J. alt. u. 10-12.     

Tel: 278-0124  

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
1211 Bp. Kiss J. alt. u. 54.           

Tel: 425-7632 

Gyermekjóléti Központ 

 

Családsegítő Központ 

1211 Bp. Táncsics M. út 69.         

Tel: 278-0810 

1211 Bp. Táncsics M. út 69.         

Tel: 425-2408 
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2. Tájékoztató az intézmény nyitva tartásáról 

Az ügyeletek megszervezésének rendje záráskor, nevelésnélküli munkanapokon:  

A szülők a nyári zárás előtt 30 nappal csoportos felmérőlapon jelezhetik a 

gyermek elhelyezésére vonatkozó igényüket. A fogadó óvoda minden évben a Tátika 

Óvoda, címe: 1211. Budapest, Kiss János altábornagy u. 52. (Tel: 278-2126).  

A szülőket a nevelés nélküli munkanapok konkrét időpontjáról a szeptemberi 

szülői értekezleten szóban, majd írásban, adott dátum előtt egy héttel a szülői 

faliújságon értesítjük. Ezen napokra ellátást kérő gyermekek számára összevont 

csoportban, vagy szükség esetén másik óvodában biztosítjuk az óvodai ellátást. 

A gyerek óvodában tartózkodásának ideje: 

 Legalább napi négy óra, de 10 óránál hosszabb nem lehet. 

 Főállású anya esetében napi 5 óra. 

 Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek esetében legkevesebb napi 6 óra. 

 

3. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát 

változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda 

feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek 

óvodai jogviszonya megszűnt. 

Felvétel, átvétel szabályai:  

Az óvodába a gyermekek előjegyzés, majd beiratkozás alapján kerülnek. A 

gyermekek előjegyzése minden év májusában történik, a hirdetményben feltüntetett 

időpontban. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján, a gyermek és a szülő személyes 

megjelenésével történik. A felvételről az óvodavezető dönt a fenntartó által 

meghatározott prioritások figyelembe vételével. Az óvodai felvétel elbírálásáról a szülőt 

értesítjük. Felvételi kérelmet férőhely hiányában utasítunk el.  

A felvételnél előnyt élveznek az óvoda körzetében lakók, kiknek a nagyobb testvére 

ide jár, s azon gyermekek, akik a velünk szomszédos Karácsony Sándor utcai bölcsődéből 

kérnek elhelyezést.  

Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő és a gyermek személyazonosságát és 

lakhelyét igazoló dokumentumok, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ 

kártyája.  

Óvodába járási kötelezettség: 

A gyermek 5 napon túli igazolatlan hiányzása esetén az óvoda vezetőjének értesíti 

a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti Gyámhatóságot és a Gyermekjóléti 

Szolgálatot, akik az óvoda bevonásával intézkedési tervet készítenek.  
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Amennyiben az óvodaköteles korú gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési 

évben eléri a 10 nevelési napot, az óvoda vezetője értesíti az általános szabálysértési 

hatóságot, azaz a Járási Hivatalt.  

Amennyiben az igazolatlan mulasztás egy nevelési évben eléri a 20 nevelési napot, 

az óvoda vezetője értesíti a Gyámhatóságot, aki a nevelési ellátás szüneteltetését 

rendeli el mindaddig, amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem 

biztosítja. 

      Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy 

nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A 

tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

     Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 

kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. 

A tankötelezettség megállapítása: 

 A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez 

szükséges testi, lelki, szociális fejlettségének megléte, és annak óvodai 

igazolása.  

 Az óvoda dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek további egy 

évig való óvodai neveléséről. 

 Az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményezhet a gyermek 

fejlettségének megállapítása céljából, ha  

- a gyermek iskolához szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján. 

- a gyermek nem járt óvodába. 

- a szülő nem ért egyet az óvoda által kiállított igazolással, óvodai döntéssel. 

- illetve annak megállapítására, hogy augusztus 31-ig a hetedik életévét 

betöltő gyermek részesülhet-e további egy évig óvodai nevelésben. 

 A megfelelő fejlettség megállapítása céljából szülő is kezdeményezhet szakértői 

bizottsági vizsgálatot. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

 az óvoda jogutód nélkül megszűnik, 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a gyermek iskolás lesz, a nevelési év utolsó napján, 

 a szülő írásban kéri a jogviszony megszüntetését, 

 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

 10 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén, ha óvodánk a szülőt legalább 

kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 
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Ez alól kivétel az a gyermek, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, vagy akit gyámhatósági intézkedésre vett fel az óvoda. 

A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 

Az óvodai távolmaradás lehetséges esetei: betegség, váratlan vagy hivatalos 

esemény, családi program, egy hetet meghaladó hiányzás.  

 
A távolmaradás igazolása, kérelmezése, engedélyeztetése történhet: 

 betegség utáni visszatérés első napján csak és kizárólag orvosi igazolással, 

 hivatalos esemény miatt hatósági igazolással, 

 váratlan esemény miatt utólagos szülői igazolással a hiányzást követő első napon, 

 családi program (egy hétnél rövidebb idő) esetén előzetes írásbeli igazolással. 

 egy hetet meghaladó hiányzás estén szülői kérelemmel, az óvodavezető 

engedélyével.  

A gyermek távolmaradását és annak okát minden esetben jelezzék az óvodának 

írásban előzetesen, vagy telefonon aznap. 

 

4. A gyermekek, szülők kötelességei, jogai az óvodában  

A gyermek joga, hogy: 

 biztonságban és egészséges környezetben neveljék, életkorának, fejlettségének 

megfelelő napirendben (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás) 

nevelkedjen, biztonsága érdekében óvodában tartózkodása teljes idejében 

pedagógus felügyelete alatt álljon.  

 az ismeretek közvetítése a gyermek számára tárgyilagos és többoldalú módon 

történjen. 

 személyiségi jogait, különös tekintettel személyiségének szabad 

kibontakoztatásához való jogát, nemzeti és etnikai hovatartozását, nemzeti 

önazonosságát mindenki tartsa tiszteletben, ne érje közvetlen, vagy közvetett 

hátrányos megkülönböztetés, megalázó büntetés, testi és lelki fenyítés, kínzás, 

kegyetlen, vagy embertelen bánásmód (ide tartozik az étel erőltetése, az étel, a 

levegőzés, az ivóvíz megvonása is). 

 óvodánk Mentálhigiénés Egészségnevelési Pedagógiai Programja alapján 

képességének, érdeklődésének, adottságának, szükségleteinek megfelelő 

nevelésben, valamint állapotának, személyes adottságainak megfelelő 

megkülönböztetett ellátásban részesüljön, életkorától függetlenül a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeiben segítséget kérjen és kapjon. 

 az óvodai és a fenntartói feladatellátás keretébe tartozó ingyenes 

szolgáltatásokat térítésmentesen vegye igénybe, családja anyagi helyzetétől 

függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, a feltételek fennállása esetén 

óvodáztatási támogatásban részesüljön.  

 A gyermek joga és egyben kötelessége, hogy cselekvési szabadságát ne 

korlátozzák, de a jogának gyakorlása közben nem akadályozhatja viselkedésével 
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más gyermek fejlődéshez való jogát, nem veszélyeztetheti saját, társai, az 

óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. 

 Joga, hogy az óvoda eszközeit ingyenesen és rendeltetésszerűen használja, 

kötelessége, hogy életkorának és fejlettségének megfelelően saját környezete 

és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában részt vegyen. 

A szülő kötelessége és joga, hogy: 

 gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességét, továbbá 

megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, 

indokolt esetben pedagógiai szakszolgálathoz forduljon. 

 figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, a rendszeres óvodába 

járást, továbbá tankötelezettségének teljesítését. 

 segítse elő gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, óvodánk rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

 tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, nevelőközössége, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően szabadon 

választhasson óvodát. 

 gyermekével megjelenjen a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben, biztosítsa 

gyermekének az óvodapszichológusi, logopédusi szűrővizsgálatokon és a 

fejlesztőfoglalkozásokon való részvételét. (Amennyiben a szülő nem tesz eleget a 

kötelezettségének betartására a jegyző kötelezi!) 

 megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét és tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról. 

 a házirend egy példányát megismerés céljából átvegye. 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülejét megilleti az a jog, hogy 

gyermeke óvodába járatásához – törvényben meghatározottak szerint - anyagi 

támogatást kapjon. 

 saját gyermeke fejlődéséről nevelőjétől rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, gyermeke neveléséhez tanácsot, segítséget kapjon. Gyermeke 

további fejlődéséhez írásos fejlesztési javaslatot kérjen az iskolába lépést 

megelőző 3, illetve az iskola megkezdését követő 6 hónapon belül. 

 a szülő írásbeli javaslatát az óvodavezető, szülői közösség, nevelőtestület, 

pedagógus megvizsgálja, és arra a megkeresésétől számított 15 napon belül, 

legkésőbb a 15. napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. 

 az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen az óvodai 

élet tevékenységeiben. 

 írásos beleegyezést adjon, minden olyan óvodai döntéshez, amelyből a szülőre 

fizetési kötelezettség hárul. 

 A Szülői Szervezet joga, hogy meghatározhatja a térítéses szolgáltatások 

maximális összegét, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett 
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térítéses programok (kulturális, művészeti, sport, kirándulás stb.) 

megvalósításánál nem lehet túllépni. 

 gyermeke érdekében az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak 

gyakorlatában, mint partnerünk aktívan vegyen részt, segítse elő közös nevelési 

céljaink megvalósítását. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen az 

érintettel tisztázza azt. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke 

jogainak érvényesítése érdekében. 

 kezdeményezze szülői szervezet létrehozását és közreműködjön annak 

tevékenységében. Személyesen vagy képviselői útján vegyen részt, érdekeit 

érintő döntések meghozatalában. 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

5.  A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, egyéb szabályok 

1) A gyerekek átadása, átvétele:  
Nevelő tevékenységünk eredményessége érdekében kérjük, hogy a 

gyermeket naponta legkésőbb 8:30-ig hozzák be az óvodába, kivéve abban az 

esetben, ha a mozgás tevékenység 8:00 órakor kezdődik. Az engedéllyel később 

érkezők az óvodai életébe úgy kapcsolódjanak be, hogy a megkezdett napirendi 

tevékenységeket ne zavarják.  

 

2) A gyermekek kiadása, átvétele:  
A gyermeket hazamenetelkor a szülőnek, a szülő által írásban megbízott 

személynek, és 14 év feletti testvérnek adhatjuk ki. A szülők délután 15:00 

órától – 18:00 óráig folyamatosan vihetik haza gyermeküket. Napközben a 

gyermeket a déli étkezés után, 12:45-13:00 között adjuk ki. A gyermeket csak 

felelőssége teljes tudatában lévő családtagnak adhatjuk át. 

 

3) A gyerekek öltözéke az óvodában:  
Az óvodában zárt cipőt vagy szandált viseljenek, papucsot nem 

hordhatnak, mert balesetveszélyes. 

  Fontos a kényelmes, udvari öltözék, olyan, ami nem baj, ha bepiszkolódik.  

Az óvodai ünnepélyekre ünneplő ruhát kérünk: 

- nemzeti ünnepeken – sötét szoknya, nadrág és fehér blúz vagy ing, 

- egyéb ünnepeken – a legkedvesebb ünneplő ruha, amelyről a csoportos 

faliújságon 1 héttel előbb tájékoztatást adunk. 

A mozgás tevékenységhez szükséges felszerelés: 

- külön, csak erre a célra szolgáló bármilyen rövidnadrágot és pólót,  

- gumitalpú tornacipőt, torna zoknit kérünk biztosítani. 

A pihenéshez pizsama biztosítását kérjük.  

Minden gyermeknek saját jelével ellátott zsákjába, 1 – 2 váltás alsóneműt, pót 

zoknit, harisnyanadrágot és udvari játszóruhát kérünk. A hazavitelhez szükséges 

ruhadarabokat az ajtós szekrényben tárolják. A cipős rekeszben az udvari cipőt, 

benti cipőt helyezzék el. A gazdátlan ruhadarabokat összegyűjtjük.  
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4) Baleset megelőzés az óvodában: 

  Óvodánkban minden felnőtt (dolgozók, szülők, vendégek) általános feladata a 

gyermekek testi épségének megóvása. 

 A gyermekek az épületben és azon kívül is csak felnőtt felügyelettel 

tartózkodhatnak. A folyosókon és egyéb helyiségekben normál tempóban 

közlekedjenek, óvják egymás testi épségét. Az udvari mászókákat, hintákat, 

csúszdát és egyéb kültéri játékokat óvónői felügyelet mellett, 

rendeltetésszerűen használják.  

 Séták, kirándulások alkalmával a gyermeklétszámhoz igazított felnőtt kísérőről – 

szülők bevonásával – az óvónők gondoskodnak.  

 Az óvodapedagógus az általa készített és használt pedagógiai eszközöket a védő, 

óvó előírások betartásával használhatja, használtathatja a tevékenységekben. 

 Az óvoda épületében az iskolás testvérek körültekintően közlekedjenek!  

Mozgásos játékeszközzel (görkorcsolyával, gördeszkával, rollerrel, kerékpárral,) 

az épületbe bejönni tilos.  

 Gyermekbaleset esetén a szülőt azonnal értesítjük. Kisebb sérülésnél a 

gyermeket elsősegélyben részesítjük, ha szükséges orvost, mentőt hívunk, vagy 

ha a sérült szállítható állapotban van, szakrendelésen láttatjuk el. Baleset 

esetén a szülőnek a legrövidebb időn belül jelentkeznie kell gyermekéért.  

 Az ingyenes balesetbiztosítás leigazolását, valamint a baleseti jegyzőkönyv 

készítését az óvoda vezetője megbízottja által hivatalból intézi, aki a baleseti 

jegyzőkönyv egy példányát a szülőnek átadja, illetve eleget tesz jogszabályban 

meghatározott bejelentési kötelezettségének. 

5) Behozható és az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok megtiltása, 
korlátozása, feltételei és a bejelentés szabályai: 

Óvodás gyermekeink fejlődésüket segítő eszközöket hozhatnak be, amely 

csoport szinten mindenkor a gyermek és az óvónő közötti megegyezés tárgyát 

képezi. 

Általános szabályok:  
 Zsákban tárolandók és a csoportba az óvónő engedélyével vihetőek be: (pl. 

otthoni játék, képeskönyv, CD lemez, kazetta stb.).   

 A csoportszobában helyezhetik el az alváshoz szükséges személyes tárgyakat 

(szőrme állatka, kispárna, kendő stb.).  

 Az udvaron használatos játékeszközöket (kerékpárt, rollert, gördeszkát, 

szánkót) adott csoport teraszán helyezzék el. Ezeket a tárgyakat is célszerű 

jellel ellátni és minden esetben a csoportban dolgozó valamely felnőttet 

tájékoztatni. 

  A gyermekek testi épségének megőrzése érdekében a gyermekek ne hozzanak 

be hegyes, éles, szúrós tárgyakat. Arany ékszerek közül kizárólag a fülbevaló 

viselése megengedett óvodánkban. A behozott tárgyakért, azok elvesztéséért, 

esetlegesen vele okozott balesetért felelősséget nem vállalunk. 

 Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért az óvoda nem felel. 
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6) Élelmezésbiztonsági előírások az óvodában:  

Az óvoda konyhájába csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező 

óvodai dolgozók léphetnek be. Tálaló konyhánk a HACCP biztonsági előírás szerint 

működik, melyet a Népegészségügyi Intézet rendszeresen ellenőriz. Születésnapi 

tortát számlával igazoltan, megbízható helyről szerezzenek be. Kérjük, hogy a 

gyermekek öltöző szekrényében élelmiszert ne tároljanak. 

7) Egészségügyi felügyelet és ellátás az óvodában: 

Óvodánkban szerződéses formában egészségügyi felügyelet működik. 

Védőnő által ¼ évente fejtetű szűrővizsgálatot szervezünk. Az óvodaorvos 

szükség esetén járványügyi szempontból lát el óvodánkban feladatokat.  

Óvodásaink látás-, hallás- és fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt. Az 

esetleges további vizsgálatok beutalóit az óvodapedagógusok továbbítják a 

szülőknek. A gyermek adott szakrendelésre való elvitele, a vizsgálat elvégzéséről 

szóló dokumentum óvodába történő leadása a szülő feladata. 

8) Gyermekvédelem az óvodában:  

Óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokat a családok, a gyermekek, a 

szülők segítése érdekében kijelölt óvodapedagógus látja el. Személyéről, 

elérhetőségéről a szőlők faliújságán tájékozódhatnak. A fogadóórák 

egyeztetéssel vehetők igénybe. Szívesen vesszük, ha felmerülő problémáikkal a 

gyermek óvodapedagógusához, a gyermekvédelmi felelőshöz vagy az óvoda 

vezetőjéhez fordulnak.  

Az adatokban történt változást kérjük, a legrövidebb időn belül jelezni. 

További segítséget kaphatnak nevelési problémáik megoldásához: az 

óvodapszichológustól, Pedagógiai Szakszolgálattól. 

Szociális és egyéb problémáik intézéséhez a Családsegítő Központtól, 

Humán Szolgáltatások Igazgatóságától, Gyermekjóléti Központtól, 

Gyámhivataltól. 

9)  Helyiségek használata az óvodában:  

Az óvoda helyiségeit rendeltetésüknek és a nevelési célnak megfelelően 

kell használni. Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor 
tartózkodhat: beszoktatás időtartamában, nyílt nevelési napon, szülői 

értekezleten, anyák napján, ballagáskor, gyermeknapi rendezvényen, ünnepséggel, 

egyes programokkal kapcsolatos teendők ellátásakor, klubszerű beszélgetéseken, 

nyitott közös programokon. A gyermekek egészségvédelme érdekében a napi élet 

során a csoportszobába az utcai cipő levételével léphet be szülő. 

Az udvari szokások, szabályok betartására / betartatására fokozottan 

ügyelünk. A balesetveszély elkerülése és az átláthatóság érdekében a 

játszóterületen szülők csak addig tartózkodjanak, amíg elköszönnek. 

A logopédus és a pszichológus által szervezett fogadó órák a 

fejlesztőszobában zajlanak. 
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A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkári és a vezetői szobában történik.  

Óvodánk rendjének, tisztaságának megőrzéséért minden szülő, óvodai 

dolgozó, valamint az óvodában tartózkodó bármely személy felelős.  

 

 

 

Az épület bejáratának zárva tartása:  

Az óvoda nyitvatartási ideje alatt a bejárati ajtót 09:00 – 15:00 óráig zárva 

tartjuk. Napközben csengetés után juthatnak be az épületbe. 

A fakultatív hit - és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása: 

Az óvoda nyitva tartásán belül a napirendet, a nevelési időt úgy szabályozza, hogy 

a fakultatív programok szervezésére legkorábban 15:45-től kerül sor. 

  

6. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírások: 

Óvodánkban pedagógiai programunk alapján, szülői kérésre, kórházi zárójelentés 

és orvosi javallat csatolása ellenében, a JUNIOR Vendéglátó Zrt. által vállaljuk az 

ételallergiás gyermekek ellátását.  

 

Óvodai szintű hagyományaink: 
Őszi ünnepkör: Szüret 

Téli ünnepkör: Mikulás, Karácsony, Kemence-ünnep, Farsang 

Tavaszi ünnepkör: Március 15, Húsvét, Gyermeknap, Zöldike-nap, Mentálhigiénés 

egészség-nap 

Nyári ünnepkör: Nemzeti összetartozás napja 
Hagyományaink rendszerét egyéb csoportos és csoportközi szervezésű jeles 

napok színesítik. 

Óvodánkban gyerekek nagyobb csoportján a különböző korcsoportokat értjük: 

kiscsoportosok, középső csoportosok, nagycsoportosok. 

Az óvoda általános napirendje: 

6:00 - 7:00      Játék összevont csoportban 

7:00 – 10:00    Játék, testápolási teendők, folyamatos reggeli, egyéni és csoportos   

  fejlesztések (tehetséggondozás, felzárkóztatás ), kötött és   

  kötetlen foglalkozások, párhuzamos tevékenységek, mindennapos 

   mozgás 

10:00 – 12:00     Játék az udvaron, séták, megfigyelések. Mindennapos mozgás.  

12:00 – 14:45  Testápolási teendők, ebéd, készülődés a csendes pihenésre, pihenés 

14:45 – 16:00  Folyamatos keltetés, testápolási teendők ellátása, uzsonna 



 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 

CSEPELI CSODAKÚT EGYESÍTETT ÓVODA 
   1211. Budapest II. Rákóczi Ferenc u. 110. 

, fax: 06/1/427-07-08 

OM azonosító: 034753 

E-mail: csodakut1@csepeloszi.hu 

 

11 

 

16:00 – 17:00  Játék a csoportban vagy az udvaron  

17:00 – 18:00  Játék összevont csoportban 

 

 

 

Az óvoda heti rendje: 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamata, a képességfejlesztő 

tevékenységek szerevezése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, az Egyesített 

Óvoda és saját Mentálhigiénés Egészségnevelési Pedagógiai Programunk szerint zajlik. 

A külső világ tevékeny megismerése – benne a matematika -; verselés-mesélés; 

ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka és a 

mozgás: szervezett, kezdeményezett tevékenységek, foglalkozások. 

A 3-4 éveseknek: Kötötten szerveződik heti egy alkalommal a mozgás, ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc tevékenység. Kötetlenül, heti egy alkalommal: a külső világ 

tevékeny megismerése, a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, és a verselés, mesélés. 

A 4-5 éveseknek: Kötötten, heti egy alkalommal mozgás, ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc tevékenység. Kötetlenül, heti egy alkalommal a külső világ tevékeny 

megismerése, verselés, mesélés, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka. 

A 6-7 éveseknek: Kötötten, heti egy alkalommal szerveződik a mozgás és az ének, 

zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység. Kötetlenül, heti egy alkalommal a külső 

világ tevékeny megismerése- benne matematika, verselés, mesélés, rajzolás, mintázás, 

festés, kézimunka tevékenység.  

A délelőtt folyamán zajlanak a logopédiai fejlesztések, a pszichológusi 

megfigyelések és az orvosi szűrő vizsgálatok.  

A gyermekek értékelésének, jutalmazásának rendje: 

A gyermekek egyéni fejlődési ütemét az óvónők az óvodáskor teljes időszakában 

mérik és rögzítik.  

A nevelést segítő szakemberek (logopédus, pszichológus) a nevelési év elején 

felmérik az 5 évet betöltött gyermekek készségeit, képességeit. A mérési 

eredményeket a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai 

dokumentációban rögzítjük. 

A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségi szintjének megállapításához, 

a döntés meghozatalához konzultáció keretében egyeztetünk a szakemberekkel. 

A tapasztalatok eredményeiről a szülőket fogadóórán, egyéni beszélgetés keretében 

tájékoztatjuk.  

Amennyiben a gyermek beiskolázásához szakértői vélemény szükséges, a 

megfelelő intézménybe irányítjuk. 

Az iskolai beiratkozáshoz a logopédus szakvéleményt állít ki, amelyet a szülő az 

iskolába ad le.  

Jutalmazás  
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A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni megfigyelések 

alapján. Elveit Mentálhigiénés Egészségnevelési Pedagógiai Programunk nevelési 

filozófiája tartalmazza, mikéntje a csoportos nevelési tervek differenciált bánásmódra 

vonatkozó feladataiban jelenik meg. A jutalmazás formái igazodnak a gyermek 

személyiségéhez, egyéni képességeihez, a csoport szokásrendszeréhez, az 

óvodapedagógus módszertani kultúrájához, eszköztárához. 

A kiemelkedő teljesítmény jutalmazása a gyermek egyéni lapján dokumentált. A 

szülőket szóban tájékoztatjuk. 

Kapcsolattartás, nyitott szülői fórumaink:  

Szülői értekezletek, nyílt napok, játszódélutánok, közös rendezvények, 

fogadóóra, az óvónővel vagy az óvodavezetővel történő rövid esetenkénti 

megbeszélések, szülői szervezeti ülések, szülők faliújsága. 

A tájékoztatás formái, módjai intézményünkben:  

Az aktuális programokról, óvodai eseményekről a csoportok faliújságán adunk 

részletes és naprakész tájékoztatást. A csoport egészét érintő nevelési kérdésekben a 

szülői értekezleteken áll módjukban tájékozódni. Egyénileg fogadóóra keretében 

kérjenek bővebb felvilágosítást. 

Szolgáltatások szervezése: 

Óvodánkban a gyermekek nevelése, a pszichológus, a logopédus és az 

egészségügyi felügyeletet ellátók (védőnő, orvos, fogorvos) segítségének igénybevétele, 

és mindezekhez az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata ingyenes alapellátás.  

Egyéb, szülői térítés ellenében a szülők kérésére, kezdeményezésére, 

felelősségére, a gyermekeknek szolgáltatásokat indíthatunk, amennyiben annak 

létszáma, tartalma összeegyeztethető a gyermekek életkori sajátosságaival, 

intézményünk feltételeivel, Mentálhigiénés Egészségnevelési Pedagógiai Programunkkal. 

A szervezendő új szolgáltatásokról a nevelőtestület dönt a Szülői Szervezet 

javaslatának figyelembe vételével. Szervezésük délután, a nevelésen túli időben, 

életkorhoz kötötten, a szolgáltatástól függően történik.  

A szülők részéről igényelt, térítés ellenében szervezett szolgáltatásokra, a 

foglalkozást vezető által meghatározott módon és időben lehet befizetni. 

 

7. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 

A házirend megsértése esetén személyesen, vagy megbízott által írásbeli 

panasszal lehet élni. 

 

Módosítása: 

 Jogszabályi változáskor 

 Felülvizsgálat során felmerült indokokra 

 Szülői, nevelő testületi többségi indítványra 
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Készítette:      ………………………………………………………… 

Szücsné Gál Etelka 

Intézményvezető-helyettes 

     

  

 

          

 

 

Véleményezte:     ………………………………………………………… 

      Szülői Szervezet Elnöke 

      

 

 

 

 

 

Elfogadta a nevelőtestület nevében:  …………………………………………………………  

    Nevelőtestület képviselője 

      

 

 

 

 

Érvényessége:      visszavonásig 
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Budapest, 2015. szeptember 1.    

 

 

       ………………………………………………………… 

Szücsné Gál Etelka 

   Intézményvezető-helyettes 


