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A Házirend Vénusz tagóvodára vonatkozó kiegészítése 

 

Csoportjaink száma: 3 

Férőhelyeink száma: 75 fő 

 

A tagóvoda vezető fogadóóráinak időpontja: előzetes egyeztetés alapján történik.(Kizárólag abban az 

időben, amikor vezetői munkakörben dolgozik.) 

Óvoda neve 
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

Vénusz Tagóvodája 

Óvoda címe 1214 Budapest, Vénusz utca 17/a 

Óvoda telefonszáma 427-0720 

Óvoda E-mail címe venuszovi1@csepelgszi.hu 

Óvoda fenntartója Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

intézményvezetője 
Hierholczné Faragó Tünde 

Az óvoda tagóvoda-vezetője Keszthelyi Lászlóné 

Az óvoda tagóvoda-vezető helyettese Husztiné Székelyi Ágnes 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse Pákozdiné Juhász Magdolna 

Gazdasági ügyintéző Scher Zsófia 

Logopédus Dr. Bodnárné Kerepesi Tímea 

Pszichológus Mudra Annamária 

Orvos Dr. Havasi Marianna 

Védőnő Tóth Lászlóné 

 

A fejlesztést segítő szakemberek fogadóórái: előzetes egyeztetés alapján 
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A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda egységes Házirendjét az alábbiakkal kívánjuk teljesebbé tenni: 

 

 

3. Az óvoda nyitva tartása, napirendje: 

 A reggeli és délutáni ügyeletes csoportokról az előtérben elhelyezett táblák nyújtanak 

felvilágosítást. 

 A délutáni /zárós/ csoport összevonás a csoportok létszámának csökkenésének figyelembe 

vételével módosulhat: 16.30 – 18 –ig 

 Az óvodapedagógusok hiányzása esetén a helyettesítő pedagógus 8 – 16 – óráig van a 

gyerekekkel az adott csoportban, utána amennyiben a gyermekek összlétszáma megengedi a 

zárós csoportba viszi át őket, ha túllépné az összevont csoport 20 főt, a két csoportban 

elosztásra kerülnek a gyermekek. 

 Annak az 5 éves gyermeknek, akinek szülei csak délelőtt veszik igénybe az óvodát, a 4 óra 

óvodai foglakoztatás biztosítása érdekében 8 órára meg kell érkeznie. 

 Az ébresztés folyamatosan, a gyermekek életkorának megfelelő alvási szükséglet betartásával 

történik.  

 Az uzsonnázásra ezután 15.45 – ig van lehetőség. 

 

4.2. Egészségmegőrzés 

 Gyógyszer érzékenységről, egyéb betegségekről (pl: Krupp, asztma , lázgörcs,stb.) kérjük 

írásban, tájékoztassák az óvodapedagógusokat az első óvodai napon vagy amint tudomásukra 

jut! 

 

4.3 Az egészséges környezet megóvása 
 

 A délutáni csendes pihenő alatt a gyermekek nyugodt pihenése érdekében a szoros ruhát – 

szoknya, nadrág – levesszük, illetve az igényeknek megfelelően, a rendelkezésre álló 

tartalékruhákból másikkal helyettesítjük.  

 

4.4. Étkezés 

 

 A kulturált étkezés szokásainak, a környezet tisztaságának megóvása érdekében kérjük, 

hogy : 

- az uzsonnát a gyermekek a csoportszobában, vagy ha uzsonnázás előtt 

hazamennek, otthon fogyasszák el. 

- A gyermekek egyéni nassoltatása nem etikus, ezért kérjük, hogy az öltözőben vagy az 

óvoda egyéb területén ezt mellőzni szíveskedjenek. 

 

4.6.Együttműködés a szülőkkel 

 Évente 3 szülői értekezletet tartanak - évnyitó, évzáró, január – kiscsoportban a 4. szülői az 

óvodakezdéssel,  

 A szülői igények felmérése alapján történő témaválasztással, évente három alkalommal 

„Szülői Klub” keretében közös beszélgetésre hívjuk a szülőket., mely fórumon különféle 

nevelési problémákat lehet felvetni, ötletet-tanácsot adni, kapni. 

 A gyermek és szülők adataiban történt változást a szülőknek 8 napon belül kötelessége jelezni 

az óvoda felé. (pl. lakcím vagy telefonszám változás) 

 Az óvodai eseményeken készült képek nyilvánosságra hozatalához (internet, újság, stb) a 

nevelési év elején a szülők írásbeli engedélyét kérjük. Amennyiben olyan képet szeretnének a 

szülők nyilvánosan megjeleníteni ( pl.  közösségi oldalon). melyen tagintézményünk dolgozói 

szerepelnek, az érintettek beleegyezése is szükséges! 
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