Terézvárosi
ÓVODAI HÍVOGATÓ

TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

KEDVES SZÜLŐK!
A járványhelyzet miatt idén a megszokottól eltérően zajlik az óvodai beiratkozás. Nincs mód arra, hogy nyílt napokon vegyenek részt, ahogy
nincs lehetőség arra sem, hogy személyesen találkozzanak és megismerkedjenek a nevelőkkel.

Önkormányzatunk már korábban összeállította az óvodákat bemutató
kiadványt, melyet most online formában is elérhetővé teszünk. A beiratkozás menetével kapcsolatos aktuális információkat, a határidőket,
az eljárás menetét a lentebb olvasható hirdetmény tartalmazza, kérjük
ezt tekintsék most iránymutatónak.

A beiratkozás az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése szerint
telefonon, vagy emailben történik majd. A kiadványban (az oldalak tetején) valamennyi terézvárosi óvodának megtalálják ezeket az elérhetőségeit.

Bízunk benne, hogy a tájékoztatóval és a teendők leírásával meg tudjuk
könnyíteni az óvodaválasztást, és ebben a nehéz helyzetben is segítségükre tudunk lenni.

Soproni Tamás
polgármester

Miyazaki Jun
humánügyekért felelős alpolgármester

HIRDETMÉNY
a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozás tárgyában

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/21. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai
beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában a 2020/21. nevelési évre történő beiratkozások vonatkozásában
egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint
az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A (2) bekezdés szerint:
„(2) 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.”
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt.49.§(1) bekezdés).

A beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
a) ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékát be kell jelenteni – a kötelező felvételt biztosító óvoda
nevének és címének megjelölésével elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben
személyesen – az általa választott óvoda vezetőjének legkésőbb 2020. április 17-ig. A szülő által
bejelentett szándék nem kötelezi a választott óvoda vezetőjét a gyermek felvételére.
b) A körzettel nem rendelkező óvoda (alapítványi, egyházi, speciális stb.) az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja. Az óvoda a szándéknyilatkozatok alapján
folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul
értesíti. A felvételről legkésőbb 2020. április 20-ig döntenek, melyről írásban értesítést küldenek a
szülőknek, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjének.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása
Amennyiben a lakóhely/tartózkodási hely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda (körzetes óvoda)
nem kap értesítést arról, hogy más óvoda felvette a gyermeket – a település többi kötelező felvételt
biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – az Oktatási Hivatal által nyilvántartott névjegyzék alapján hivatalból köteles felvenni a gyermeket legkésőbb 2020. április 21-ig.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján 2020. szeptember 1-jén kerül sor.
Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező
óvodai felvételt biztosítja számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Ennek ellenére
azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot ilyen esetekben is és
tájékoztassák szándékukról.

A gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda legkésőbb 2020. április 21-én dönt
a felvételről, melyről írásban értesítést küld a szülőnek, egyúttal a gyermek felvételét bejelenti
a Köznevelési Információs Rendszerében (KIR).

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően szabad férőhelyekkel rendelkezik, úgy lehetősége van felvenni – a hozzá eljuttatott kérelmek alapján – a nem körzetében élő gyermeket.
Erre vonatkozóan köteles a veszélyhelyzet által megkövetel egészségügyi szempontokra különös
figyelemmel beiratkozási beosztást készíteni és erről a kérelmet benyújtó szülőket haladéktalanul
értesíti. Az óvodavezető a felvételről legkésőbb 2020. április 30-ig döntést hoz, melyről írásban
értesíti a szülőt és bejelenti a gyermeket a KIR-be.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket a Szakértői Bizottság által kijelölt óvoda 2020. április
28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvoda foglalkozáson
vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig írásban benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig amelyben a gyermek a negyedik
életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt lakóhely szerint illetékes szerv (Budapest Főváros
Kormányhivatal VI. kerületi Hivatala) felmentheti a foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
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 az Oktatási Hivatalt. Az űrlap elérhető a www.oktatas.hu weboldalon.
A szülő köteles értesíteni e tényről a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda vezetőjét.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor
is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta
vagy megvonta.

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek kerületünkben nemzetiségi és magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.
A Főváros VI. kerületében működik nemzetiségi csoporttal óvoda:
Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája – német,1068 Budapest, Városligeti fasor 28.

A Budapest Főváros VI. kerületében működik
sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvoda:
Beszédfogyatékosok integrált, mozgásszervi, érzékszervi (látási) fogyatékosok, valamint autizmus
spektrum zavarral küzdő gyerekek ellátása, ha a többi gyermekkel együtt nevelhetők: Terézvárosi
Önkormányzat Mesevilág Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 10.

Érzékszervi (hallási) fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, valamint egyéb pszichés és fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája
1062 Budapest, Bajza u. 46.

Érzékszervi (hallási) fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása, ha a többi gyermekkel együtt nevelhetők: Terézvárosi Önkormányzat Szív
Óvoda 1063 Budapest, Szív u. 6.
Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, valamint autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) rendelkező gyerekek ellátása:
Patrona Hungariae Óvoda 1064 Budapest, Szondi u. 65. (Jelenlegi címe:1063 Budapest, Munkácsy
Mihály u. 23.)
Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:
2020. szeptember 1.
Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti az
illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt.

Budapest, 2020. március 31.

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Fasori Kicsinyek Óvodája
ÓVODAVEZETŐ: Barkóczi Mariann
Városligeti fasor 28. | +36 1 342 6089 | info@fasorikicsinyek.hu
facebook.com/fasorikicsinyek | www.fasorikicsinyek.hu

BEÍRATÁSI KÖRZET
• Andrássy út. 83-129.
• Bajza u. 15-33.
• Bajza u. 18-36.
• Benczúr u.
• Délibáb u.

• Dózsa György út 84/a-92/b.
• Felső erdősor
• Lövölde tér 3-4.
• Munkácsy Mihály u. 1-5.
• Rippl-Rónai u. 1-9.

• Rippl-Rónai u. 2-8.
• Szív u. 3-27.
• Városligeti fasor 2-52.

Óvodánk egy Városligethez közeli, kétszintes, századfordulós villaépületben található, ahol várjuk a
„Fasori Kicsinyeket”. Különös gondot fordítunk a tiszta, gondozott, esztétikus környezetre, amely természetes anyagú és környezetbarát tárgyaival, eszközeivel motivál a környező világ megismerésére
és szeretetére. A csoportszobák berendezései gyermekléptékű bútorokkal, játszósarkokkal, kuckókkal, valamint sokféle játékeszközzel, fejlesztőjátékkal felszereltek.
Az önkormányzat 2017-ben újította fel patinás épületünket és alakította ki az új játszóudvart.
Az óvoda udvara bővült egy óvodás gyermekeknek kifejlesztett 6x12 méteres műfüves ovifocipálya
épült. Az új, színes, öntöttgumi burkolatú udvar a részben felújított, részben újonnan beszerzett játék
eszközök körüli ütéscsillapító rétegeknek köszönhetően nemcsak szebb, de biztonságosabb is lett.
Arra törekszünk, hogy óvodánk tükrözze külső megjelenésében a harmóniát, az egységet és az
esztétikumot. Légköre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. Élményekkel teli,
gazdag tevékenységet biztosítva alakítjuk a gyermekek mindennapjait. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek számára az adott életszakaszban megtaláljuk a számukra leginkább megfelelő, optimális fejlődési feltételeket. Programunk épít arra, hogy az óvodás gyermek nevelésének elsődleges
színtere a család. Figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális
sokféleséget. Nevelő-oktató tevékenységünk során építünk a gyermek nyitottságára, kíváncsiságára.
Céljaink közé tartozik, hogy ismerje meg tágabb környezetét, a nemzeti kulturális értékeket.
Óvodánk fő profilja az anyanyelvi nevelés, kisgyermekkori nyelvi nevelés (német, angol nyelven)
és az egészséges életmód alakítása sok mozgásos tevékenységgel, a gyermekek önkifejezésének,
környezettel való érintkezésének formálása különböző tevékenységek és érzelmekben gazdag élményeken keresztül. Zöld Óvodaként és Madárbarát Óvodaként fontosnak tartjuk a környezet- és természetvédelem fontosságára felhívni a figyelmet már óvodáskorban.
A csoportos óvónők mellett a gyermekek speciális szükségleteihez igazodó fejlesztését egyéni
és mikrocsoportos foglalkozások keretében logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő végzi.
Szükség szerint a pedagógusok nevelő munkáját pszichológus is segíti. Óvodánk négy vegyes korosztályú csoporttal működik, így a gyerekek a mindennapi életüket úgy élik meg, mintha egy nagy család
részesei lennének.

SPECIALITÁSOK
magyar néptánc „Mozgáskotta” módszer TSMT torna Játék+, drámajátékokkal
Ovi-Zsaru sószoba ovifoci „Vitamintorna” tartásjavító program gyermekjóga

Játékvár Óvoda
ÓVODAVEZETŐ: Horváth Zoltánné
Lendvay utca 24. | +36 1 269 5041 | titkarsag@jatekvarovoda.hu | www.jatekvarovoda.hu

BEÍRATÁSI KÖRZET
• Andrássy út 114-132.
• Bajcsy-Zsilinszky út 21-65.
• Bulcsú u.
• Dózsa György út 94-116.
• Hajós u. 16-36.
• Hajós u. 25-45.
• Jókai u. 3-31.
• Jókai u. 6-42.
• Lehel út 1-5.

• Lendvay u. 11-29.
• Lendvay u. 12-28.
• Lovag u.
• Mozsár u.
• Munkácsy Mihály u. 7-39.
• Nagymező u. 25-53.
• Nagymező u. 38-70.
• Ó utca 2-50.
• Podmaniczky u. 1-21.

• Podmaniczky u. 2-20.
• Podmaniczky u. 95-119.
• Rippl-Rónai u. 10/a-42.
• Rippl-Rónai u. 11-35.
• Szondi u. 73-95.
• Szondi u. 82/a-104.
• Teréz krt. 28-62.
• Zichy Jenő u.

A Játékvár Óvodában világra nyitott, érdeklődő, önmagukat sok területen kipróbáló, egymást, embertársaikat tisztelő, felfedező kedvű, gondolkodó gyermekeket nevelünk. Nevelési programunk a Célestin
Freinet által kidolgozott és róla elnevezett pedagógiára épül. Óvodásainknak biztosítjuk az önkifejezés
és a választás szabadságát. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek tehetségének felismerését, kibontakoztatását, képességeinek fejlesztését, zenei nevelését, vizuális kultúra iránti fogékonyságának
felébresztését, formálását.
Csoportjaink, a közvetlen környezetünkben található értékek felfedezésén túl, rendszeresen járnak
múzeumokba, színházakba, részt vesznek az Eötvös10 kulturális programjain.
Zöldóvodaként a környezet- és a természetvédelem is nagy hangsúlyt kap nevelési programunkban. Óvodásaink megismerik és elsajátítják, hogyan lehet megóvni épített és természetbeni értékeinket.
Óvodapedagógusaink találékonyan készítenek a gyerekekkel együtt kidobásra ítélt dolgokból díszeket,
játékokat, használati tárgyakat. Madárbarát óvodaként hetente, kéthetente zoológus ismerteti meg a
gyerekeket a környéken és a hazánkban élő madárfajokkal, a költöző- és vándormadarakkal.
Őrizzük és ápoljuk nemzeti és saját hagyományainkat. Az ünnepeinkre e kincsestárból merítve készülünk. A farsangot, a húsvétot, a pünkösdöt, a karácsonyt a családokat bevonva, közösen ünnepeljük
meg. Pedagógiai és nevelőmunkánk során a szülőkkel bizalomra épülő kapcsolatra törekszünk. Intézményünk ajtaja nemcsak a nyílt napokon, de az év minden egyes napján nyitva áll előttük.
Az óvodánknak otthont adó épületet a terézvárosi önkormányzat 2016-ban újította fel, így az eredeti
szépségében pompázik. A letisztult, tágas, harmonikus belső terek is hozzájárulnak ahhoz a nyugodt
és szeretetteljes hangulathoz, ami intézményünket jellemzi. Óvodánkban nyolc csoport van, mindegyik
vegyes életkorú. Jól felszerelt, tágas tornatermünkben (tavaly mászó fal kibővítésével) adottak a mozgásfejlődés feltételei. A só szoba, és a minden a gyermekek által használt helyiségekben beépített légtisztító berendezés lehetőséget biztosít az egészségesebb életmód megőrzésére. A Városliget közelsége
pedig lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekeink sokat legyenek biztonságos körülmények között a
szabadban.
Nevelőtestületünk fiatal és nagy tapasztalatokkal rendelkező fiatalos pedagógusai, segítői szakmailag folyamatos megújulásra törekednek, dinamikus, gyermekközpontú csapatot alkotnak.

SPECIALITÁSOK
zenei képzés környezeti, vizuális és kulturális nevelés madáróvoda program
Freinet-elemek alapján végzett szabad önkifejezésre, projekteken belüli együttműködésre,
gyűjtőmunkára serkentő pedagógiai munka
az intézmény az Apor Vilmos Főiskola és az ELTE gyakorlóóvodája

Kincseskert Óvoda
ÓVODAVEZETŐ: Palatinné Kanizsai Zsuzsa
Bajza utca 46. | +36 1 331 7373 | info@bajzaovi.hu | www.bajzaovi.hu

BEÍRATÁSI KÖRZET
• Aradi u. 6-70.
• Bajnok u. 1-19.
• Bajnok u. 2-18.
• Bajza u. 37-41.
• Bajza u. 42-58.
• Csengery u. 45-63/b.
• Eötvös u. 23/a-39.

• Kmetty u.
• Lendvay u. 2-10.
• Munkácsy M. u. 14-18.
• Rózsa u. 73/a-97/b.
• Rózsa u. 66-86.
• Székely Bertalan u. 1/a-15.
• Székely Bertalan u. 2/a-14.

• Szinyei Merse u. 4-20.
• Szinyei Merse u. 3-17.
• Szív u. 30-52/b.
• Szív u. 35-53.
• Szondi u. 5-69.
• Vörösmarty u. 36-56.
• Vörösmarty u. 45-63.

Óvodánk nevelési programjának középpontjában a mozgásfejlesztés áll, mivel kutatások egyértelműen igazolták, hogy kisgyermekkorban különösen, de később is ez a szellemi fejlődés egyik
legfontosabb katalizátora. Nevelésünk célja a gyerekek egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése, sokféle tevékenység biztosításával érdeklődésük felkeltése, képességeik lehető legteljesebb kibontakoztatása. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek életében az
óvodáskor olyan időszak legyen, amire jó és érdemes visszaemlékezni. Mindent megteszünk azért,
hogy a mindennapok szeretetteljes, biztonságos, érzelmileg gazdag légkörben, jókedvvel végzett,
örömet szerző tevékenységekkel teljenek.
Óvodánk adottságai közé tartozik, hogy nemcsak Terézváros, de az egész Belváros legnagyobb
játszóudvarával büszkélkedik. Az itt található minőségi játékok, a speciális gumiburkolat minden
igénynek eleget tesznek. Gyermekeink homokozhatnak, a legnagyobb biztonságban biciklizhetnek,
rollerezhetnek, csúszdázhatnak, mászókázhatnak, szánkózhatnak. Az önkormányzat tavaly nemcsak felújította és bővítette óvodánk épületét, de a gyerekek legnagyobb örömére egy műfüves
ovifocipályát is kialakított az udvaron. Az időjárástól függően a lehető legtöbbet tartózkodunk a
szabad levegőn, sokat kirándulunk és sétálunk a környéken, lehetőséget adva arra, hogy a gyerekek felfedezzék szűkebb és tágabb környezetükben az értékeket. Délutánonként az úszástól kezdve az ovifocin, a néptáncon, a mozgásfejlesztésen át a sakkig sokféle választható tevékenységet
kínálunk.
Programunkban kiemelt nevelési célként előtérbe helyezzük a környezeti nevelést is. Kertünk
és udvarunk, a gyógynövénytanösvény létrehozásától és gondozásától kezdve a virágültetésen át
a madáretetésig, sok lehetőséget kínál az ökológiai szemlélet kialakítására, formálására. Az esetleges részképesség-lemaradásokat, tehetséggondozást az óvoda fejlesztőpedagógusa és logopédusa segíti. A hagyományok és a kultúra is fontos helyet tölt be az óvodai életben, múzeumi látogatásokkal, táncházi és kézműves-foglalkozásokkal, színházi, bábszínházi előadások megtekintésével
járulunk hozzá ahhoz, hogy a kultúrával találkozás maradandó élményt jelentsen. Intézményünk
hagyományai közé tartozik az ünnepek előtti készülődés (süteménysütés, díszek, ajándékok készítése), a Teréz-napi Búcsú, a Mikulás, a karácsony, a farsang, a húsvét, az anyák napja és az évzáró
méltó megünneplése is.
Óvodánkban az azonos és a vegyes korú csoportok egyaránt megtalálhatók. A szülőkkel folyamatosan jó kapcsolatot tartunk fenn, amit családi programokkal erősítünk.

SPECIALITÁSOK
intenzív mozgásfejlesztés zöldóvodaként környezettudatos nevelés
néphagyományőrzés, egészséges életmódra nevelés

Mesevilág Óvoda
ÓVODAVEZETŐ: Jámbor Zsuzsanna
Munkácsy Mihály utca 10. | +36 1 274 8126 | tv.mesevilagom@gmail.com | mesevilagom.hu

BEÍRATÁSI KÖRZET
• Andrássy út 2-48.
• Andrássy út 50-112.
• Aradi u. 7-69.
• Bajcsy-Zsilinszky út 13-19/b.
• Bajcsy-Zsilinszky köz
• Bajza u. 35.
• Bajza u. 38-40.
• Csengery u. 37-43.
• Csengery u. 52-76.
• Dalszínház u. 6-10.
• Dessewffy u.

• Eötvös u. 17-21.
• Eötvös u. 18-40.
• Hajós u. 1-23.
• Hajós u. 4-14.
• Izabella u. 60-84.
• Izabella u. 59-81.
• Jókai tér
• Jókai u.1.
• Jókai u. 2-4
• Káldy Gyula u.
• Lázár u.

• Lendvay u. 1-9.
• Munkácsy Mihály u. 8-12.
• Nagymező u. 15-23.
• Nagymező u. 18-36.
• Ó utca 1-51.
• Oktogon 1.
• Révay köz
• Révay u.
• Rózsa u. 60-64.
• Rózsa u. 67-71.
• Szinyei Merse u. 1.

• Szinyei Merse u. 2.
• Szív u. 24-28.
• Szív u. 29-33.
• Teréz krt. 16-26.
• Teréz krt. 17-41.
• Vörösmarty u. 30-34/b.
• Vörösmarty u. 37-43.
• Weiner Leó utca

A Mesevilág Óvoda Terézváros egyik frekventált helyén található, a belváros zöldövezeti részén. Modern, teljesen felújított épületünk – egyedüliként a kerületben – kimondottan óvodai funkcióra épült.
Feltételeink mind tárgyi, mind szakmai tekintetben biztosítják, hogy a belvárosi gyermekek és a kisgyermekes családok megfelelő környezetet és programokat találjanak intézményünkben az óvodai évek
alatt. Igényeiket és elvárásaikat figyelembe véve hangsúlyozott az egészségnevelés, az egészségkultúra, a környezetvédelem kultúrája, a mozgásfejlesztés, a mozgás életvitelt megalapozó rendszere, valamint a beszéd, a kommunikáció, az önkifejezés és a kreativitás fejlesztése.
Óvodánkat 2014-ben az önkormányzat teljesen felújította, illetve három csoportszobával bővült az
intézmény. Hét csoportban várjuk az óvodáskorú gyermekeket. Csoportszobáink tágasak, világosak,
fejlesztő játékokkal jól felszereltek. Figayelünk arra is, hogy az azonos korú gyermekek kerüljenek egy
csoportba.
Pedagógiai programunk a szabad játék nyújtotta lehetőségekre, a mozgásfejlesztés fontosságára és
az anyanyelvi nevelés kiemelkedő szerepére épül. A tevékenységek tervezésénél a központi szerepet a
mese tölti be. A teljes napi program folyamán megjelenik a differenciálás, amely lehetőséget nyújt minden gyermek számára, hogy képességeinek, készségeinek megfelelően kapcsolódjon be az adott tevékenységbe. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, amelyhez tágas, jól felszerelt tornaterem
is rendelkezésünkre áll. Intézményünkben kialakítottunk egy szenzoros szobát, amely igény szerint
stimuláló vagy épp megnyugtató, biztonságos környezetet biztosít a gyermekeknek, segíti a kommunikáció, a tanulási képesség fejlődését. Pedagógiai munkánk egyik fő része az inkluzív nevelés, amelyben
hangsúlyt kap a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, a
tehetséges gyerekek kiemelkedő képességének kibontakoztatása. Sajátos nevelési igényű gyermekek
közül a beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, a látássérült és a mozgássérült gyermekeket fogadjuk csoportjainkban. Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek érdeklődésüknek,
tehetségüknek megfelelő külön programokon való részvételre.
Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket is bevonjuk az óvoda életébe. Az ünnepek előtt közös kézművesdélutánokra várjuk őket, együtt farsangozunk, rendszeresen szépítjük az óvoda kertjét. Óvodánk másodjára is elnyerte a Zöld Óvoda címet. A környezeti nevelés átszövi életünk minden napját. Az óvodában kaméleont, teknőst, halakat nevelünk, igyekszünk „zöld környezetet” biztosítani a gyermekeknek.

SPECIALITÁSOK
környezeti nevelés programozás, informatikai ismeretek ovifoci sakk néptánc
úszás mazsorett katolikus és református hittan ELTE gyakorló óvodája

Patrona Hungariae Óvoda
ÓVODAVEZETŐ: Farkasné Egyed Zsuzsanna
+36 1 312 3513 | patronaovi@enternet.hu | www.patronaovoda.hu

BEÍRATÁSI KÖRZET
• Bajnok u. 20-34.
• Bajnok u. 21-33.
• Bajza u. 60-72.
• Bajza u. 43-55.
• Csengery u. 65/a-73.
• Csengery u. 78-88.
• Eötvös u. 41/a-53.

• Eötvös u. 42-50.
• Izabella u. 83-93.
• Izabella u. 86-98.
• Munkácsy Mihály u. 20-34.
• Podmaniczky u. 27-93.
• Rózsa u. 88-98.
• Rózsa u. 99/a-113.

• Székely Bertalan u. 16-28.
• Székely Bertalan u. 17-29.
• Szinyei Merse u. 19-31.
• Szinyei Merse u. 22-34.
• Szív u. 54/a-68.
• Szív u. 55-71.
• Szobi u.

• Szondi u. 6-80.
• Teréz krt. 43-49.
• Vörösmarty u. 58-66.
• Vörösmarty u. 65-77.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként működik az óvoda a kerületben
önkormányzati együttműködés keretében. 2020. június közepétől ismét a Szondi 65-ben fogadjuk
a szülőket és a gyermekeket. A terézvárosi önkormányzat által felújított, tornateremmel is bővített
XXI. századi igényeknek kimagaslóan megfelelő épületben, gazdag csoportszobai és udvari játékparkkal, focipályával, örökös Zöld Óvoda rangnak megfelelő kiskerttel, interaktív környezettudatos
nevelést bemutató eszközökkel kívánjuk a gyermekek óvodai éveit gazdagabbá tenni.
Azonos életkorú, fejlettségű gyermekek egy csoportban való nevelését tartjuk fontosnak a
programjaink alapján. A hatcsoportos óvodában szeptembertől lehetőségünk lesz a két és féléves
gyermekeket egy kisebb létszámú csoportban fogadni, nem csak a megadott kerületi körzetből.
Vállaljuk az érzékszervi fogyatékos, mozgásában korlátozott, értelmileg lassabban fejlődő gyermekek integrált nevelése ép társaikkal együtt. Elfogadó szeretettel végzett fejlesztő óvodapedagógusi
munkát dajkák, pedagógiai asszisztensek, saját alkalmazású gyógypedagógusok, logopédusok segítik. Minőségi munkánknak köszönhetjük, hogy két évtizede bíz meg bennünket az Apor Vilmos
Katolikus főiskola a leendő óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésével.
Pedagógiai programunk lényeges eleme az anyanyelvi nevelés, a zenei nevelés, a hagyományos
európai keresztény értékek és néphagyomány megőrzése, átadása. A szülőknek, nevelőtársa kívánunk lenni, mert valljuk, hogy csak együtt tudjuk a gyermekeket szépre, jóra és igazra, nevelni
játékkal, gondoskodással, értelmük nyitogatásával. A kölcsönös bizalom, a szülőkkel – gyermekekkel – óvókkal együtt megvalósított óvodai és óvodán kívüli programok, ünnepek igazi közösségé
formálják a Patronába lépőket.
A kiscsoportos speciális mozgásfejlesztésünk segíti a beszédkészség alakulását. A majdani sikeres iskolakezdéshez „Mesezene„ módszert a nagycsoportosainknak a mindennapi tevékenységbe beépítjük. „Múzeum a bőröndben„ programunk olyan művészeti nevelési eszköz, amelynek
segítségével képzőművészeti reprodukciók megismerésén keresztül jutnak el az alkotás öröméhez
a gyermekek szerevezetten és a szabad játék keretében. A teremtett világra való rácsodálkozás
képességének erősítése átszövi napjainkat. A kiskert, a csoportszobákban tartható állatok gondozása mind jó lehetőség arra, hogy megismerjék, megszeressék világunkat. Valljuk, akkor várhatjuk el, hogy felnőtt korban is védjék, óvják tegyenek is a környezetükért, embertársaikért ha ezt
megtapasztalják megélik a mi példánkon keresztül is a hétköznapok közös felszabadult játékában,
tevékenységében.
Egyházi fenntartású óvodaként szeretettel hívjuk, várjuk és fogadjuk a körzetes és körzeten
kívüli gyermekek jelentkezését 2020. április 2 – április 20. között. Abban az esetben, ha bennünket választ, szándékát jelezze elektronikus úton patronaovi@enternet.hu, vagy telefonon:
+36 30 5595557.

SPECIALITÁSOK
két és fél éves gyermekek kis létszámú csoportba fogadása kiscsoportos speciális mozgásfejlesztés, beszédkészség
fejlesztés anyanyelvi, és zenei anyanyelvi nevelés Mesezene módszer, iskolaérettség elősegítse
népitánc, néphagyományőrzés, hazaszeretetre nevelés Só szoba, egészségnevelés egyik eszköze Ovi-Zsaru

Szív Óvoda
ÓVODAVEZETŐ: Szakácsné Nagy Zsuzsanna
Szív utca 6. | +36 1 322 8628 | szivovoda@szivovoda.hu | www.szivovoda.hu

BEÍRATÁSI KÖRZET
Andrássy út 1-81.
Anker köz
Bajcsy-Zsilinszky út 1-11.
Csengery u. 29-35.
Csengery u. 34-50.
Dalszínház u. 2-4.
Eötvös u. 1-15.
Eötvös u. 2-16.
Hegedű u.

Hunyadi tér
Izabella u. 39/a-57.
Izabella u. 44/a-58.
Király u. 2-112.
Liszt Ferenc tér
Lövölde tér 5-6.
Nagymező u. 1-13.
Nagymező u. 2-16.
Oktogon 3.

Paulay Ede u.
Pethő Sándor u.
Rózsa u. 42/a-58.
Rózsa u. 51-65.
Németh László u. 1-9.
Németh László u. 2/a-8.
Szegfű u.
Székely Mihály u.
Szív u. 2-22.

Szófia u.
Teréz krt. 1-15.
Teréz krt. 2-14.
Vasvári Pál u.
Vörösmarty u. 22-28.
Vörösmarty u. 23-35.

Óvodánkban a gyermekek harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek és programok
biztosításán túl kiemelt figyelmet szentelünk a mozgásra, az egészséges életmódra, a környezettudatos – a
természet védelmét és tiszteletét magában foglaló – nevelésre. Az Élet-program nevet viselő pedagógiai
programunk híven tükrözi azt a gyermekközpontú, a világ iránt nyitott, el- és befogadó szemléletet, amely
az intézményünkben folyó nevelést meghatározza és jellemzi. Intézményünkben a nevelés homogén csoportokban történik, figyelembe véve a szülők igényeit és az óvodapedagógusok nevelési elveit.
A gyerekek képességeinek, tehetségének kibontakoztatása napi szinten a csoportokban és a tehetségműhelyekben zajlik. Tehetségműhelyeink: néptánc – Így tedd rá program, Sző, fon – kreatív műhely, Zeneország – zenei és dramatikus képességek fejlesztése. Óvodánkban működik Aflatoun műhely, amely a
kisgyermekek szociális és pénzügyi képességeinek fejlődését segíti elő és a Biztonságos Óvoda szakkör,
ahol a gyermekek közlekedési ismeretei kialakulnak, mélyülnek. Programunk szellemiségének megfelelően óvodánk mindennapjaiban a népi kultúra, a néphagyományok is jelen vannak. Törekszünk arra, hogy
közös örökségünket a gyerekek tiszta forrásból ismerjék meg. Az intézményünkbe járó más nemzetiségűek
lehetőséget teremtenek arra, hogy óvodásaink bepillantást nyerhessenek távolabbi országok kultúrájába.
SNI-s gyermekeket integráló intézményként munkánkat utazó gyógypedagógusok segítik. Külső szakemberként részt vesznek nevelő-oktató munkánkban a Szakszolgálattól logopédus, fejlesztő pedagógus,
gyógytestnevelő. Célunk a nevelés során a kreativitás, a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermek optimális személyiségfejlődésének biztosítása.
Óvodánk belvárosi környezetben található, de a kapun belépve a hozzánk érkező egy kis ékszerdobozt
talál sok-sok virággal, hatalmas fákkal, szép, tágas udvarral. Sokféle játékkal felszerelt, biztonságos, rugalmas borítással, vidám, színes felületekkel ellátott játszóudvarunk ideális a szabadtéri mozgásra, játékra.
Első udvarrészünk pedig a jó idő beköszöntével a kézműves-tevékenységek helyszíne. A téli időszakban
a tavalyi évben kialakított sószobánkban eltöltött idő támogatja az egészség megőrzését. A gyermekek
egészséges fejlődéséhez szükséges mozgás óvodásaink mindennapjainak természetes része. Jól felszerelt
tornaszobánk van, de sok időt töltünk a szabadban is. Nyaranta egy hetet töltünk az önkormányzat dunabogdányi táborában.
A patinás, felújított és gondosan karbantartott háromszintes épületben öt igényesen berendezett, jól
felszerelt csoportszobánk van. Játékaink korszerűek, minden tekintetben megfelelnek a gyermekek életkori
sajátosságainak.
2016-tól rendelkezünk Örökös Zöld óvoda címmel. A 2018/2019-es nevelési évben bekapcsolódtunk a
Boldog Óvoda programsorozatba, mely címnek ettől az évtől birtokosai vagyunk. Madárbarát óvodaként
a hozzánk járó gyerekek sok érdekes és hasznos ismeretet szereznek az egyes madárfajokról, valamint
élőhelyükről. Részt veszünk a Bozsik Programban, lehetőség van alapozó tornára és Rockyra és hittanra
járni az intézményünkben.

SPECIALITÁSOK
környezettudatos magatartásra nevelés ökológiai szemléletformálás egyesületi tagként
részvétel a Magyar Madártani Egyesület programjaiban aktív részvétel a Zöld Óvodák Hálózata
munkájában

TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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