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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA 

A Szentimrevárosi Óvoda 2015 augusztusában jött létre, a Szentimrevárosi 

Gesztenyéskert, az Alsóhegy Utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda 

összeolvadásával. Az intézmény székhelye az egykori Szentimrevárosi Gesztenyéskert 

Óvoda, két telephelye az Alsóhegy Utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda. 

Intézményünkben a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés 

és bizalom övezi, gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek 

semmiféle módon, formában nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben. 

Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget. 

Pedagógiai Programunk: Kör, kör ki játszik… , Zenei nevelés és 

Néphagyományőrzés  

 

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda 

Óvodánk Dél-Budán, a XI. kerület fás, ligetes részében, a Gellérthegy déli lábánál, a 

Badacsonyi - Diószegi - Dávid Ferenc utca által határolt területen található. Rövid 

sétányira van tőlünk az Arborétum, a Feneketlen-tó és a Gellért-hegy, ahol óvodás 

csoportjaink élvezhetik a friss levegőt, csodálhatják a természeti szépségeket. 

Kellemes, csendes, gesztenyefákkal övezett nagy udvarunk biztosítja a gyermekek 

egészséges mozgásigényének kielégítését, az edzettség kialakítását és az egészség 

megőrzését. Óvodásaink sok időt töltenek a szabad levegőn, rollereznek és szabadon 

futkároznak. Két nagyméretű tornatermünk is a mozgásfejlesztést szolgálja. 

Csoportszobáink tágasak, világosak és ízlésesen berendezettek.  

Óvodánk személyi feltételei nagyon jók, a tizennyolc óvodapedagógus mindegyike 

főiskolai végzettségű, rendszeresen művelődő és önmagát képző kolléga. 

Szakvizsgázott pedagógusunkból ketten fejlesztőpedagógusi képzettséget szereztek. 

Ők segíteni tudnak az egyre zaklatottabb életritmusból fakadó gyermeki problémák 

megoldásában. Dajkáink gyermekszerető, dajkaképzőt végzett segítő kollégák. Az 

óvodapedagógusok munkáját két pedagógiai asszisztens segíti.  

Gyermekközpontú felfogásunk szerint minden gyermek egyszeri, megismételhetetlen 

csoda, aki elfogadásra, biztonságra és szeretetre vágyik. Ezért meleg, barátságos, 

családias óvodát működtetünk. Nagy szabadságot és teret adunk a játék során az 

egyéniség és kreativitás megnyilvánulásának, ugyanakkor differenciált fejlesztéssel 

gondoskodunk a gyermekek képességeinek hatékony kibontakoztatásáról. Nemcsak 

játéktevékenység közben, hanem szervezett kezdeményezéseken és foglalkozásokon is 

neveljük-tanítjuk gyermekeinket, mivel valljuk, hogy nem minden gyermeknél elég, ha 

a spontán érésre és fejlődésre hagyatkozunk. Toleráns és empatikus pedagógusaink 

igyekeznek hatékonyan megoldani a külön törődést igénylő gyerekekkel való 

foglalkozást is. A partnerközpontúság jegyében valódi együttműködést szorgalmazunk 

a szülőkkel. Valljuk, hogy az óvoda a szülői ház nevelésére kell, hogy támaszkodjék, s 

nem veheti át a szülők szerepét. Ugyanakkor, elhivatott és magasan képzett  

pedagógusaink nevelési tapasztalataikkal, tudásukkal szívesen állnak a szülők 

rendelkezésére.  

Komplex esztétikai nevelésünk sajátosságai a következők: 

• Sokoldalú tevékenykedés által, színvonalas művelődési anyag segítségével 

ismerkedünk a művészetek alapjaival. 



• A magyar zenekultúra hagyományának megfelelő kodályi zenei neveléssel 

megalapozzuk a zene szeretetét és élvezetét. 

• Mese és vers tanításunk alapjául a magyar népmesekincs és az értékes 

gyermekirodalmi művek szolgálnak. Az anyanyelvi kulturáltságot a művelt ember 

jellemzőjének tartjuk, ezért kialakítjuk a kérdezni-, mesélni-, beszélgetni tudás 

készségét, hogy gyermekeink könnyen kapcsolatot teremtő felnőtté váljanak. 

• A vizuális kultúra alapjait a sokoldalú ábrázoló tevékenység és a 

műalkotásokkal való ismerkedés révén rakjuk le. Célunk az alkotás örömének 

megéreztetése, a kreativitás kibontakoztatása.  

• A természeti és társadalmi környezettel való ismerkedés során a felfedezésre, 

megtapasztalásra, átélésre helyezzük a hangsúlyt. Naponta megfigyeljük a természet és 

időjárás változását, szépségét, harmóniáját. Növények gondozásával, madarak 

etetésével, környezetünk tisztaságának óvásával a környezettudatos magatartás 

szokásait alakítjuk ki. Nagycsoportos gyerekeink második éve bekapcsolódnak egy 

„madáróvoda” programba is.  

• A logikus gondolkodást, a matematikai készségeket a környezet formai és 

mennyiségi viszonyainak megtapasztalása révén fejlesztjük. 

• Az „ép testben ép lélek” elvét valljuk. A mozgásfejlesztés, az életkornak 

megfelelő napirend, a vitamindús étrend, valamint a védőnői- orvosi felügyelet az 

egészség védelmét szolgálja. Minden nap sokat tartózkodunk friss levegőn egyre 

szépülő udvarunkon. Szülői kérésre ismét felvállaltuk a nagycsoportosok úszásának 

megszervezését. 

• Fontosnak tartjuk a tradicionális értékek képviseletét és az otthonról hozott 

értékek megőrzését. 

• A testi és értelmi fejlesztésen túl kiemelkedően fontosnak tartjuk az érzelmi 

intelligencia fejlesztését, hiszen ma már tudjuk, hogy ennek a tényezőnek legalább 

akkora szerepe van egy ember későbbi boldogulásában, mint az intelligenciának és 

tudásnak. Sikeres, önálló, együttműködésre kész és alkalmas emberek nevelésére 

törekszünk. Toleranciára, empátiára, önismeretre alapozva megfelelő magatartási és 

viselkedési formákat szeretnénk kialakítani. 

• Mindezeket a feladatokat úgy oldjuk meg, hogy a lehető legtöbb időt játékkal 

töltsék gyermekeink, hiszen ez a tevékenység az óvodások igazi, természetes 

létformája. 

 

Telephely: Alsóhegy Utcai Óvoda 

Óvodánk a Kis-Gellérthegy tetején, szép természeti környezetben található. Hat 

csoporttal, tágas, háromszintes udvarral fogadjuk a gyerekeket. A fákkal, cserjékkel 

beültetett kertünk bőséges lehetőséget kínál a nyugodt és változatos szabadtéri 

játékokhoz. Az évkör teljes időszakában lehetőségünk van a természet megfigyelésére, 

figyelemmel kísérhetjük az évszakok változásait. 

A magasan lévő terület kifejezetten jó levegője egészséges környezetet biztosít.  

A gyerekek védelmét a szemmagasság fölé helyezett kapuzárak biztosítják. 

  

Az elmúlt évek alatt az óvoda kívül-belül megújult, megszépült. A csoportszobákat is 

teljesen felújították. A berendezések esztétikusak, ízlésesek, méretük és 

változatosságuk a gyermeki igényeket megfelelően szolgálják. Az óvodaépület 



helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód kialakítását, valamint 

az egészséges életmód megalapozását. Programunk megvalósítása érdekében előtérbe 

helyeztük a természetes anyagokból készült játékeszközök beszerzését. Folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a megfelelő készség és képességfejlesztő játékok korcsoportnak 

megfelelő meglétét, szükség szerinti hiánypótlását. 

 

Óvodánk dolgozói megfelelő munkakörnyezetben végezhetik nevelői, gondozói, 

segítői tevékenységeiket. Elkülönített, jól felszerelt fejlesztőszoba segíti a logopédus 

és a pszichológus munkáját. Nevelői szobánk, ami egyben szakkönyvtár is, alkalmas 

szülők fogadására, nevelői beszélgetések, értekezletek megtartására. Az egészséges 

életmódra nevelést és mozgásfejlesztést a jól felszerelt, korszerű, megfelelő méretű 

tornaterem segíti. 

Az intézmény rendelkezik azokkal a tárgyi eszközökkel, melyeknek megléte 

elengedhetetlenül szükséges a Pedagógiai Programban magfogalmazottak 

megvalósításához. Korszerű szemléletmóddal arra törekszünk, hogy a szükséges 

eszközök fejlesztése folyamatos legyen. 

 

Udvarunk 

 

Az óvodaudvar 2750 m2-es kertje ideális a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. 

Az udvar folyamatos felújítás alatt van, a munkálatok az óvoda nyári zárása alatt 

történnek. A már teljesen felújított udvarrészre új játékeszközök is kerültek, alájuk 

gumiburkolatot és műfüvet telepítettek. Ez az udvarrészünk párakaput is kapott, így a 

nagy nyári meleg itt elviselhetőbb lesz a gyerekek számára. A kerékpárút és a 

focipálya felújítása is megtörtént, így a változatos mozgáslehetőség még inkább 

biztosított. A kerékpárpálya teljes hosszán (36 méter) napvédő tetőt szereltettünk fel, 

hogy a gyermekek szűrt fényben tudjanak játszani. Kialakítottunk egy focipályát is Az 

udvari játékeszközök, járművek, kerti szerszámok tárolására az udvari faházban van 

lehetőség. 

 

 

Mi a gyermekekért és a családért vagyunk. Valljuk, hogy a család egyedi és 

pótolhatatlan, a mi feladatunk a családi nevelés erősítése, segítése, színesítése. A 

szülőt minden esetben együttnevelő partnernek tekintjük. Együtt keressük a 

problémákra a megoldást, de együtt örülünk a sikereknek is. 

 

A biztonságot, nyugalmat, szeretetet adó óvodai légkörben lehetőséget biztosítunk 

gyermekeink számára a sokszínű világ megismerésére, a képességek egyéni 

kibontakoztatására. Olyan alapvető értékeket kívánunk közvetíteni, mint az egészséges 

életvitel, a természeti környezet szeretete, a művészetek iránti érdeklődés. Nevelésünk 

során nagy hangsúlyt fektetünk a tapasztalásra, a megismerésre, a felfedezésre. A 

gyermekeket egyéni képességeik alapján fejlesztjük. Gyermekeinket rendszeresen 

visszük hosszabb-rövidebb sétákra, kirándulásra. Bekapcsolódtunk a „Madárbarát” 

óvodai programba, melyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

hirdetett meg.  A „Zöld Óvoda” címet másodszor nyertük el, valamint elnyertük a 

„Madárbarát Óvoda” megtisztelő címet is.  



 

  

Egy csoportunkban heti rendbe építve drámajáték foglalkozáson vesznek részt a 

gyermekek, drámapedagógusi végzettséggel rendelkező óvónővel. Olyan erkölcsi 

tulajdonságok kapnak megerősítést, mint a tolerancia, a másság elfogadása, mások 

képességeinek értékelése. A drámapedagógusi végzettséggel rendelkező kolléga 

szerzett tudását munkaközösségi foglalkozás keretében adta át nevelőtársainak, így a 

drámapedagógia elemei minden csoport életében napi szinten jelen vannak.  

 

A Köznevelési Törvény biztosítja a gyermekek részére az ingyenes hitoktatás 

lehetőségét az óvodában. Hitoktató tanító foglalkozik az érdeklődőkkel délelőtti 

időben.  

A XI. Kerületi Önkormányzat ingyenesen biztosítja a nagycsoportos gyermekeknek – 

amennyiben arra rászorulnak – a gyógytestnevelést. A foglalkozás az óvodában óvodai 

időkeretbe ágyazottan történik. A gyermekekkel szakképzett gyógy-testnevelő 

foglalkozik. Heti egy alkalommal pszichológus is tartózkodik óvodánkban, aki a 

pedagógusoknak és a szülőknek is segít nevelési, beilleszkedési és egyéb problémák 

megoldásában. Hasonlóképpen heti két alkalommal logopédus is foglakozik a 

gyermekekkel, amennyiben ezt a gyermek beszédhibája szükségessé teszi. 
 

Telephely: Újbudai Karolina Óvoda 

Az Újudai Karolina Óvoda, a XI. kerület bel-budai körzetének családias hangulatú, 

négy csoporttal működő, nem panel szerkezetű óvodája. Könnyen megközelíthető a 7-

es, 107-es, 114-es, 213-as, 214-es autóbuszokkal, a 19-es és a 49-es villamosokkal. 

Óvodánkat télen, nyáron zöldellő, óriás bokrok szegélyezik. Udvarunkon, melyre a 

csoportszobák ablakai nyílnak, árnyas platán és vadgesztenyefák nyújtanak védelmet a 

nyári melegben. Az évek során a fémből készült mászókákat fokozatosan lecseréltük 

és mostanra elértük, hogy csak fából készült, EU-s megfelelési szabvánnyal ellátott 

udvari játékaink vannak (babaházak, köteles mászókák, ökrös szekér, öt, illetve hat 

funkciós mászókák… stb). Az időjárás függvényében a gyermekek sok időt töltenek az 

udvaron, melynek nagy része gumitégla burkolattal van ellátva. Az óvoda férőhelye 

100 fő, négy csoportszobánk esztétikusan, természetes alapanyagú bútorokkal 

berendezett. Csoportjaink vegyes életkorúak, egy - egy csoport maximális létszáma 25 

fő. Az óvoda pedagógusai a programunk szellemiségéhez illő szaktudással és 

felkészültséggel rendelkező szakemberek.  Csoportonként két fő óvodapedagógus 

munkáját egy dajka és két csoportban pedig egy-egy fő pedagógiai asszisztens segíti. 

A dajkák szakképzettek és gyermekszeretők.   

Pedagógiai Programunk: Kör, kör, ki játszik… a zenei nevelést és 

néphagyományőrzést kiemelt feladatként tekinti.  

Célunk, hogy olyan mintát adjunk a gyermekek számára, mellyel elősegítjük 

ragaszkodásukat népünk múltjához, képesek legyenek azonosulni vele. 



 Ismerkedjenek meg a népszokások eredetével, tudják azon lényegét, hiedelemvilágát, 

jelképeit. Hagyományőrzés átszövi az óvodai életet szürettől- Pünkösdig, melynek van 

egy rákészüléses időszaka és kiteljesedés után egy levezetése. 

Ezen kívül fontos számunkra a testi, lelki egészségkultúrára és a környezettudatos 

magatartásra nevelés. Nevelőtestületünk tagjai folyamatos továbbképzésekkel és belső 

képzésekkel fejlesztik tudásukat. Fontos számunkra, hogy a hozzánk belépőket, a 

programunk szellemiségét sugalló környezet fogadja.  

A család és óvoda kapcsolata : Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, valamint 

azt kiegészítve segíti a gyermek fejlődését. Fontosnak tartjuk a család és óvoda 

pedagógiai elveinek és személyiségfejlesztő hatásának összehangolását. A családokkal 

a rendszeres napi kapcsolattartást preferáljuk. A gyermek fejlődéséről feljegyzéseket 

készítünk, amit a fejlődést nyomon követő dokumentáció tartalmaz. Az 

óvodapedagógusok fogadó órák keretében tájékoztatják a szülőket a gyermekek egyéni 

fejlődéséről.  Megtartását személyre szabottan, igény szerint, időpont egyeztetés után 

bonyolítjuk le. A fogadóórát a szülő és az óvodapedagógus egyaránt kezdeményezheti.  

Az intézményvezető fogadó órája a székhely és telephely intézményekben 

kihelyezésre került. 

Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk, pedagógiai és nevelési témákról 

beszélgetünk, valamint tájékoztatjuk a szülőket a csoport életéről, a várható óvodai 

eseményekről. A szülői értekezletek idejéről legalább 1 héttel előbb a csoportos faliújságon 

tájékoztatjuk a szülőket. Az óvodai beiratkozást megelőzően lehetőséget biztosítunk az 

óvodánk megtekintésére. A szülőket az óvoda honlapján tájékoztatjuk az óvodai nyíltnapok 

időpontjáról. Közös rendezvények, ünnepek alkalmával célunk a család és az óvoda közötti 

jó kapcsolat kialakítása, elmélyítése, egymás szokásainak, értékrendjének mélyebb 

megismerése.  

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése az Újbudai Karolina Óvoda telephelyen:  

Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 

nevelési igényű gyermekek, valamint (nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a 

szakértői bizottság véleménye alapján. 

A csoportokban maximum 2 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadunk a 

létszámhatárok figyelembe vételével.  

A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásával célunk:  

A közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel.  

Képességeik differenciált fejlesztése megfelelő eszközökkel. 

 

 

 



HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK 

 

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda 

Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, nemzeti ünnepünk (márc.15.). 

Gesztenyéskert-nap, Népmese napja, Állatok Világnapja, Márton nap, Víz Világnapja, 

Gesztenyéskert Galéria kiállítása, Föld napja kapcsán kertszépítés, virágültetés a 

családokkal együtt, Madarak és Fák Napja, Anyák napja, évzáró, Gyermeknappal 

összekötött Családi sportnap, bábelőadások, zenei előadások meghívott művészek 

közreműködésével, születésnapok.  

 

Telephely: Alsóhegy Utcai Óvoda 

Az óvoda hagyományos programjai közé soroljuk: 

 a „madarász-ovi” foglalkozást 8 alkalommal nagycsoportosaink részére, 

 ősszel-tavasszal Normafához kirándulunk, 

 májusban, egész napos kirándulást szervezünk Visegrádra, Mogyoróhegyre, 

kicsikkel a Normafához,  

 hagyomány, hogy a Föld napján az óvoda kertjét a gyermekekkel együtt 

szépítgetjük, ültetünk növényeket, virágokat, 

 havi rendszerességgel táncház van óvodánkban élő zenére. 

 

Az óvoda hagyományaihoz tartozik a születésnapok csoport szintű megünneplése. 

Ünnepeink minden esetben gyermekközeliek. Az előkészületi fázisra helyezzük a 

hangsúlyt. A tervezgetés, a közös készülődés, a meglepetések készítése mind-mind a 

gyermekek érzelmi intelligenciáját erősítik. Fontosabb ünnepeink: Mikulás, adventi 

készülődés, farsang, húsvét, Föld napja, évzáró műsor, gyermeknap, nagycsoportosok 

búcsúja. 
 

Telephely: Újbudai Karolina Óvoda 

Népi hagyományos ünnepek, hazafias ünnepek, jeles napok az óvodában: 

Mihály napi vásár, Népmese napja, Állatok világnapja, szüreti mulatság, Márton nap, 

Mikulás, Luca nap, Adventi vásár, Karácsony, Vízkereszt, Gyertyaszentelő, Farsang, 

Kiszebáb égetés, télűzés, Gergely járás, Március 15-e, Víz világnapja, Húsvét, Föld 

napja, Anyák napja, Madarak-és Fák napja, Pünkösd, Családi sport- és egészségnap 

(gyermeknap keretén belül), iskolába menők búcsúja. 

 

 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCI 

 

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda 

Óvodánk hétfőtől péntekig reggel 6:00 – 18:00 tart nyitva. 6:00 -7:30, illetve délután 

17:00 – 18:00 között ügyeletet tartunk összevont csoportban. A nevelési év szeptember 

1-jétől augusztus 31-éig tart. Nyáron négy hétig zárva tartunk, szükség esetén 

valamelyik szomszédos telephelyünkön ügyelet igényelhető. Évente öt nevelés nélküli 

napot szervezünk. 



Óvodánkban működik a Gesztenyéskert Óvodáért Alapítvány. A szülők felajánlásai és 

az átutalt 1%-ok lehetőséget adnak a csoportszobai, udvari játékok eszközparkjának 

bővítésére. 

Óvodánkban SNI-s gyermekek nevelésére is van lehetőség. Hivatalos szakértői 

véleményben megfogalmazottak szerint integrálunk enyhe értelmi fogyatékos 

gyermekeket is. 

A prevenció fontos hangsúlyt kap óvodánkban. A Fenntartó segítségével ingyenes 

gyógy-testnevelést és logopédiai szolgáltatást biztosítunk gyerekeinknek. Nevelési 

gondok esetén a szülővel együttműködve igyekszünk a legjobb segítséget megkeresni 

gyermekük fejlődése érdekében. 

Szülői igény alapján hittanoktatás vehető igénybe. 

 

Telephely: Alsóhegy Utcai Óvoda 

Az óvoda reggel 6 és délután 18 óráig van nyitva, és a teljes nyitva tartás ideje alatt 

óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Hétfőtől péntekig reggel 6:00 – 18:00 tart 

nyitva. 6:00 -7:30, illetve délután 17:00 – 18:00 között. Az óvoda rendelkezik 

alapítvánnyal. Az alapítványt szülő hozta létre, ezzel fejezte ki az elégedettségét az 

óvoda felé.  

 

Telephely: Újbudai Karolina Óvoda 

Az óvoda nyitva tartása: 6:00-tól 18:00-ig ötnapos munkarendben, hétfőtől-péntekig. 

Reggeli ügyelet rendje 6:00-7:30-ig, a megjelölt ügyeletes csoportban. Délutáni 

ügyelet rendje 17:00-18:00-ig a megjelölt ügyeletes csoportban. 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől, augusztus 31-ig tart. Őszi, téli, tavaszi 

szünet nincs. A nyári zárás időtartama 4 hét. Ez idő alatt, ha szükséges a gyermekek 

elhelyezése a székhelyen, vagy másik telephelyen történik. 

A gyermekek részére, az elvégzett szűrővizsgálatok után térítésmentesen biztosítja a 

logopédiai felzárkóztatást a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye. 

Intézményünkben igény szerint lehetőség nyílik hittan oktatás igénybevételére. 

Óvodánkban hagyomány, hogy négyhetente vendég előadó művészek tartanak 

előadásokat a gyermekek számára (bábművészek, hagyományőrzéssel foglalkozó 

együttesek). Ezek az előadások önköltségesek. 

Az Újbudai Karolina Óvodában évek óta működik Karolina Gyermekkert 

Alapítványunk. A szülők támogatásával, már eddig is sokat tudtunk tenni, az 

óvodánkba járó gyermekekért. 

 

 

2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTANDÓ CSOPORTOK 

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda 

Nyolc csoporttal működünk. A 2017/2018-as nevelési évben 51-61 (beiskolázástól 

függően) harmadik életévét betöltő kisgyermeket tudunk fölvenni. Csoportjaink 

tervezett átlaglétszáma 25 fő.  A csoportok szervezésekor figyelembe vesszük a 

gyermekek életkori sajátosságait és lehetőség szerint a szülői igényeket is. A 

csoportbeosztásról az óvoda vezetője dönt. 

 

 



 

Telephely: Alsóhegy Utcai Óvoda 

A 2017/2018-as nevelési évben két azonos életkorú csoportot indít az óvoda. A 

csoportlétszámok a törvényi előírásoknak megfelelően alakulnak. Várhatóan 50-57 

(beiskolázástól függően) harmadik életévét betöltő gyermeket veszünk fel. A 

csoportok szervezésekor figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait és 

lehetőség szerint a szülői igényeket is. A csoportbeosztásról az óvoda vezetője dönt. 

 

 

Telephely: Újbudai Karolina Óvoda 

Az Újbudai Karolina Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben felvehető gyermekek 

száma 32-35 (beiskolázástól függően) fő. A gyermekek elhelyezése az óvoda négy, 

vegyes korosztállyal működő csoportjában történik.  

Az óvoda körzete az óvoda vezetőjénél és az önkormányzat honlapján tekinthető meg. 

Az intézményünkbe felvett gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvoda 

vezetője dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

 

 

NYÍLT NAPOK, PROGRAMOK IDŐPON 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

 

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2017. április 10-14-ig hetében fogadjuk, 10:00-

11:30- óráig várjuk a nyitott napjainkon, mind a három intézményünkben  

 

Székhely: 2017. 04. 10-11. hétfő, kedd 10:00-11:30- óráig 

Alsóhegy telephely: 2017. 04. 11-12. kedd, szerda 10:00-11:30- óráig 

Karolina telephely: 2017. 04. 12-13. szerda, csütörtök 10:00-11:30- óráig 

 

amikor bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe; feltehetik kérdéseiket az óvoda 

működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan. 

 

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda 

2017. április 10-11. hétfő, kedd 10:00-11:30- óráig az óvoda vezetőjével előre 

egyeztetett időpontban - nagy szeretettel fogadjuk az érdeklődő szülőket és 

gyermekeiket. A személyes találkozás alkalmával megismerkedhetnek az óvodai 

környezettel és választ kaphatnak az Önöket érintő valamennyi kérdésre. Az érdeklődő 

szülőket 10:00-ra várjuk. 

 

Telephely: Alsóhegy Utcai Óvoda 

Nyílt napot 2017. 04. 11-12. kedd, szerda 10:00-11:30- óráig tartunk. Ezen a két 

napon az óvoda vezetője, vezető helyettese körbevezeti az intézményen az érdeklődő 

szülőket és rövid tájékoztatást ad az óvoda pedagógiai programjáról, 

hagyományainkról, beiratkozásról és válaszol a felmerülő kérdésekre. Az érdeklődő 

szülőket 10:00-ra várjuk. 

 

 



 

Telephely: Újbudai Karolina Óvoda 

Nyílt napot 2017. 04. 12-13. szerda, csütörtök 10:00-11:30- óráig tartunk. Az óvoda 

vezetőjével előre egyeztetett időpontban - nagy szeretettel fogadjuk az érdeklődő 

szülőket és gyermekeiket. Az óvoda vezetője, vezető helyettese körbevezeti az 

intézményen az érdeklődő szülőket és rövid tájékoztatást ad az óvoda pedagógiai 

programjáról, hagyományainkról, beiratkozásról és válaszol a felmerülő kérdésekre. 

Az érdeklődő szülőket 10:00-ra várjuk. 

 

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA, HELYSZÍNE 

 

Az új gyerekek beiratkozásának várható ideje: 2017. május. A felvételről szóló döntés 

június első felében várható. A felvett gyerekek szüleinek tájékoztató szülői értekezletet 

tartunk. 

 

LEENDŐ ÓVODÁSOK SZÜLEI RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

IDŐPONTJA, HELYSZÍNE 

Székhely: 

Szentimrevárosi Óvoda 2017. június 14. (szerda) 16 óra 

1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22. 

 

Telephely: 

Alsóhegy Utcai Óvoda 2017. június 13. (kedd) 16 óra 

1118  Budapest, Alsóhegy utca 13-15. 

 

Telephely: 

Újbudai Karolina Óvoda 2017. június 15. (csütörtök) 16 óra 

1113  Budapest, Karolina út 64-72. 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ 

A Szentimrevárosi Óvoda mindhárom intézményével kapcsolatban: 

 

Balla Krisztina óvodavezetőtől a +36-1-381-0670-es telefonszámon,  

Kisné Répási Anikó független óvodavezető helyettestől a +36-1-381-0670-es 

telefonszámon és  

 

Székhely: Szentimrevárosi Óvoda 

Krämer Csilla óvodavezető helyettestől a +36-1-381-0670-es telefonszámon 

 

Alsóhegy Utcai Óvoda telephely:  
Rozsnyai Lászlóné óvodavezető helyettestől a +36-1- 385-2557 telefonszámon 

 

Újbudai Karolina Óvoda telephely: 

dr. Lenczné Szántó Gabriella óvodavezető helyettestől +36-1- 4-667-358 

telefonszámon. 


