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Általános tudnivalók tagóvodánkról 

 

Tagóvodánk négy csoportos óvoda. 

A tagóvoda férőhelyeinek száma: 100 fő 

2017/18-as nevelési évtől 1 csoport szünetel 

 

Tagóvoda vezető:  Földvári Éva 

Fogadó óra:           minden hónap első keddjén 13,00-15,00;  

                               igény szerint előre egyeztetett időpontban 

 

Óvodatitkár:  Bartha Attiláné, Erika néni 

 

Gyermekvédelmi megbízott:  Jánosi Sylvia 

Elérhetősége:        06-1/427-0705 

 

Fejlesztést segítő szakemberek:  

Logopédus:  Szabó – Ambrus Rita  

Fogadó óra:  Minden szerdán előre egyeztetett időpontban  

                     az óvoda telefon számán. 

 

Pszichológus:  Cser Károlyné  

Fogadó óra:  Minden kedden előre egyeztetett időpontban  

                     az óvoda telefon számán. 

 

 

Az óvoda alapítványa: „Varázserdő”  alapítvány; adószám: 18265510-1-43 
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Az óvoda nyitva tartásának rendje, napi rendje: 

 

A bejárati ajtó elektromos zárral működik. 

Az ajtó nyitva tartásának rendje 6
00

-9
00

,  

                                                   12
30

-13
15

,  

                                                   15
00

-17
00 

Az ajtó nyitvatartási ideje alatt a zölden világító gomb megnyomásával lehet bejutni az 

épületbe. 

Az automatikus zárást követően az „1” gomb megnyomásával az óvodatitkárt hívhatják, 

illetve használják  a csengőt. 

 
 
A gyermek alapvető, egész napos tevékenysége a játék, melyben 

 8  és  9 óra között tízóraizik, 

 12 és 12,30 óra között ebédel, 

 13 órától  14,45 óráig pihen, 

 15,30 óráig uzsonnázik, 

 különböző, szervezett tevékenységekben vesz részt: ének, mese-vers, külső világ 

tevékeny megismerése, testnevelés, rajz – festés - kézimunka, mennyiségi- és 

formaismeret, levegőzés, séták, kirándulások, stb. 

 különböző kulturális programokon - megfelelő számú jelentkező esetén - térítési díj 

ellenében vehet részt 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog Tagóvodája nyitva tartásán belül a napirendet, 

a nevelési időt úgy szabályozza, hogy fakultatív szervezésére legkorábban 15.30-tól kerülhet 

sor. 

 

Védő-óvó eljárások: 

 

Ha a szülőkön kívül más családtag vagy felnőtt viszi el a gyermeket a szülő adatlapon 

rögzített előre szóló meghatalmazása, vagy az egyes alkalomra szóló írásos megbízása 

ellenében adható csak ki a gyermek.   

A tornaterembe, udvarra csak óvónő felügyeletével mehetnek a gyerekek. 

A szülők a csoportszobába, valamint az öltözőbe kizárólag lábzsák használatával 

léphetnek be.  

 

Baleset esetén teendő intézkedések: 

 

A gyermekekkel történt minden olyan kisebb baleset esetén, mely orvosi ellátást nem 

igényel, az óvónő a gyermeket elsősegélyben részesíti. A gyermek átadásakor tájékoztatja 

az érte jövő szülőt, felnőttet, hozzátartozót. A gyermekkel történt orvosi ellátást igénylő 

beleset esetén az óvónő azonnal értesíti a szülőt, mentőt hív; egyezteti a szülővel a további 

teendőket. A szülő köteles a legrövidebb időn belül gyermekéért jönni az óvodába. 

Amennyiben orvosi vizsgálat előtt veszi át gyermekét (óvodában, rendelőintézetben) a szülő 

feladata, felelőssége, hogy orvos lássa gyermekét. 
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Az egészséges környezet megóvása 

 

 Minden gyermeknek a saját jelével ellátott zsákja legyen, melyben 1-2 váltás alsónemű és a 

hazavitelhez szükséges holmikat tárolják. A polcokon az udvari játszóruhát, a cipőtárolón a 

kinti cipőt helyezzék el. A fogasokon a kabátok, dzsekik, overálok legyenek. 

A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük jellel ellátni a gyermek holmiját 

– a csere megelőzése érdekében. 

 
Étkezés 

 
A délben haza menő gyermekek számára elvett uzsonnát - a higiéniai szabályoknak 

megfelelően - kérjük minden esetben tároló edényben vigyék el, melyet a reggeli érkezéskor 

legyenek szívesek leadni a csoportban. 

 
 
 Együttműködés a szülőkkel 

 
A gyermekek egyéni fejlesztéséhez (logopédiai, pszichológiai fejlesztés, gyógy testnevelő, 

fejlesztő pedagógus szakvizsgával rendelkező kollégák által végzett fejlesztés) a szülő 

engedélye szükséges. 

 

Minden, a csoport életével kapcsolatos információt közzé teszünk a csoportos faliújságon. 

   Kérjük, a faliújságot rendszeresen kísérjék figyelemmel. 

 

 
 Az étkezés befizetése 

 
Az étkezési díjak befizetésének egy évre előre tervezetten hónap 10-e környékén reggel 6 

órától 12 óráig történik. 

A pontos időpont a közös faliújságon olvasható. 

Pótbefizetésre az ebéd befizetést követő második napon van lehetőség. 

A befizetést megelőző héten kifüggesztésre kerül a bejárati ajtóra. 

A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a tájékoztatóban megjelölt napon, gyermeke 

térítési díját – hiányzás esetén is – befizesse.  

Az ebéd befizetés napján a zavartalan munka érdekében, kérjük gyermeküket előzetesen 

kísérjék a csoportba, majd ezután történjen az ebéd befizetés. A térítési díj befizetésének 

időtartama alatt is kötelező a lábzsák használata. 

 
 
 
 
 



Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata                                     OM azonosító:034753  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda                                E-mail: szunyogovi2@csepelgszi.hu 

Szúnyog Tagóvodája                                                                              Telefon:06-1/427-0705  

1213 Budapest Szúnyog u. 2-4.                                                                          06-1/427-0706  

Házirend                                                                                                

 
 

Az óvoda hagyományai 
 

 

 

Esemény és ünnepnaptár 
 
 

Jeles napok, népszokások Tevékenységek Szervezeti forma 

Adventi időszak koszorú készítése 

hetente gyertyagyújtás 

ajándékok, díszek készítése 

kézműves tevékenységek a 

vásárhoz 

adventi vásár 

csoporton belüli 

 

szülőkkel közös program 

Miklós nap Mikulás érkezése 

közös verselés, éneklés 

ajándékozás (egyéni, 

csoportos) 

óvodai program 

 

csoporton belüli 

Farsang kézműves tevékenységek 

télkergetés 

csoporton belüli 

Húsvét kézműves tevékenységek 

tojáskeresés 

csoporton belüli 

Társadalmi események, 

ünnepek 

  

Bátor szúnyog-próba mozgásos, ügyességi 

versengések 

délelőtti óvodai program 

Őszi zsibongó mozgásos, ügyességi 

versengések 

délutáni közös családi 

program 

Október 23. zászló készítés csoporton belüli 

megemlékezés 

Március 15. kokárda, csákó készítés csoporton belüli 

megemlékezés 

Egészség és mozgás hete lsd. programterv csoport/óvodai/közös családi 

program 

Anyák napja ajándék készítés, 

köszöntés 

csoporton belüli 

Szúnyog nap kézműves és mozgásos 

tevékenységek 

óvodai program 

leendő óvodások meghívása 

Gyermeknap/Szúnyog gála kézműves és mozgásos 

tevékenységek 

lehetőség szerint légvár 

lsd. programterv 

óvodai program 

Családi kirándulások örömteli, együttes 

tevékenységek 

hétvégi program családokkal 

Ballagás Nagyok búcsúztatása csoporton belüli/családokkal 
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közös délutáni program 

Június 4. Nemzeti 

összetartozás napja 

 óvodai program 

Apák napja versenyjátékok délutáni közös családi 

programok 

 

             


