ÓVODAI
HÍVOGATÓ

„Gondolkodásmódunk, jellemünk már gyermekkorunkban kialakul, és ez rányomja
bélyegét későbbi életünkre. A korai érzések, gondolatok belénk maródnak, velünk
élnek.” (Bay Zoltán)
Tisztelt Olvasó, Kedves Szülők!
Tisztelettel köszöntöm Önöket a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat nevében.
Az óvodai beiratkozás minden kisgyermekes szülő számára fontos pillanat, és édesanyaként tudom, ez a döntés egyáltalán nem könnyű. Csak úgy sorakoznak ilyenkor a kérdések. Melyik óvoda lenne a legjobb a gyermekemnek? Milyen az óvoda
közössége? Szeretni fogja-e az óvó nénit, a dadus nénit? Jól fogja érezni magát
gyakorlatilag egész nap az óvodában? Lesznek-e barátai? Tud-e majd aludni ebéd
után? Milyen programokat szervez az óvoda? Mekkora távolságra van a lakásunktól, hogyan tudjuk reggel elvinni az óvodába, és hogyan (és mikor) tudjuk délután
elhozni?
Sok gyermek az óvodában lesz először tagja egy közösségnek, itt tapasztalja meg
első alkalommal a többi gyermekkel való együttműködés szépségeit és nehézségeit. Amikor a gyermek elkezdi az óvodát, megváltozik a mindennapi környezete,
kilép az otthon biztonságos falai közül. Ráadásul a gyermek életében megjelenik
az óvodapedagógus, aki az első olyan személy lesz, akivel a családon kívül is szoros
kapcsolatot alakít ki.
Fontos, hogy az óvodában a gyermekek biztonságban érezzék magukat, megfelelően fejlődjenek, szép és családias környezetben töltsék a napjaikat, de mindenekelőtt élvezzék az ott eltöltött időt. Játszanak, és játszva tanuljanak, mert az óvodában szerzett tudás fogja jelenteni az alapját annak, hogy a gyermek biztonsággal
tudja megtenni a következő nagy lépést, amikor megkezdi az általános iskolát.
A koronavírus járvány miatt a szülők és az óvoda közötti személyes kapcsolat gyakorlatilag a minimálisra csökkent, az óvodák nyílt napokat sem szervezhetnek, ezért
az óvodás korba lépő gyermekek szülei jelenleg nem tudják megismerni az óvodák mindennapjait. Ezért is tartjuk fontosnak az Óvodai Hívogató kiadványunkat,
amely átfogó képet nyújt a XV. kerületi óvodákról, és reményeink szerint ebben a
nehéz helyzetben megkönnyíti a leendő óvodások szüleinek az óvodaválasztást.
Meggyőződésem, hogy a XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák között
mindenki megtalálja azt az óvodát, amelyikbe szívesen fogja beíratni a gyermekét.
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Beiratkozási tájékoztató
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése és a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) rendelkezése szerint a gyermeknek három éves korától napi négy órában kötelező az óvodai foglalkozáson történő részvétel. Azt a kisgyermeket, aki adott év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a szülő köteles óvodába beíratni, vagy kérni az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését.
Az óvodai beiratkozás várható időpontja: 2021. április 26 - május 14.
(hétfőtől-péntekig)
A beiratkozás elsősorban elektronikusan formában történik az óvodák honlapján
megtalálható beiratkozási nyomtatványok érintett óvodának – a beiratkozás időpontja alatt – történő megküldésével.
Személyesen történő beiratkozásra csak előzetes telefonos időpont egyeztetést követően van lehetőség.
A veszélyhelyzet miatt változhat az óvodai beiratkozás rendje. Amennyiben ez
megtörténik, az új eljárásról Önkormányzat és az óvodák honlapjáról lehet tájékozódni.
Beiratkozáshoz szükséges iratok
• A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
• A gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (közismertebb nevén TAJ) tartalmazó kártya
• Születési anyakönyvi kivonat
• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
• Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell
azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
• A sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői bizottság véleménye szükséges.
• Jelentkezési lap
• Adatkezelési nyilatkozat
• Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
Körzetes óvodába történő beiratkozás
Ha körzetes óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor az óvoda vagy az önkormányzat honlapjáról töltse le a beiratkozási nyomtatványokat és az óvoda e-mail
címére kitöltve juttassa el. Az óvodák felvételi körzetéről részletesen tájékozódhat
a www.bpxv.hu honlapon, valamint segítséget jelenthet a kiadványban található térkép is.

Körzeten kívüli óvodába történő beiratkozás
Ha nem a körzetes óvodába kívánja beíratni a gyermekét (ez kerületen belüli, kerületen kívüli, és a nem önkormányzati óvodák esetében egyaránt érvényes), akkor el
kell menni a kiválasztott óvodába a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokkal.
Amennyiben nem körzetes óvodába íratta be gyermekét, kérjük e-mailben tájékoztassa a körzetes óvodát a beiratkozás tényéről.
Ez azért fontos, mert abban az esetben, ha sem a szülő, és sem a befogadó óvoda
nem tájékoztatja a körzetes óvodát, hogy oda beiratkozott a gyermek, a körzetes
óvoda értesíteni köteles az Oktatási Hivatalt, hogy a gyermek nem teljesíti óvodakötelezettségét.
Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól
A szülő tárgyév május 25. napjáig kérheti gyermeke felmentését a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva –
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti. A felmentést engedélyező szerv az általános illetékességgel eljáró járási
hivatal (Budapest Főváros Kormányhivatalának XV. kerületi Hivatala – továbbiakban Kormányhivatal). A Kormányhivatal a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a
gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.
Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése
A szülő, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2021. június
10-ig) írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
A beiratkozással kapcsolatos további kérdéseivel megkeresheti közvetlenül az érintett óvodákat, valamint a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti
Főosztályát. Telefon: 06 1 305 318, e-mail: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
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Rákospalotai Összevont Óvoda
1A.
1B.
1C.
1D.
1E.
1F.

Székhely
Vácrátót téri Tagóvoda
Régi Fóti Tagóvoda
Bocskai Tagóvoda
Klapka Tagóvoda
Mozdonyvezető Tagóvoda

Szövőgyár utca 24.
Vácrátót tér 4-12.
Régi Fóti út 14.
Bocskai utca 65.
Klapka György utca 27.
Mozdonyvezető utca 3-5.

Hétszínvirág Összevont Óvoda
2A. Aulich Tagóvoda - Székhely
2B. Mézes Tagóvoda
2C. Patyolat Tagóvoda
2D. Tóth István Tagóvoda
2E. Bújócska Tagóvoda
2F. Manóvár Tagóvoda
2G. Molnár Viktor Tagóvoda

Aulich Lajos utca 46-62.
Wesselényi utca 29.
Patyolat utca 5-7.
Tóth István utca 98.
Őrjárat utca 9.
József Attila utca 59-61.
Molnár Viktor utca 94-96.

Újpalotai Összevont Óvoda

HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
AULICH TAGÓVODA – SZÉKHELY ÓVODA
1154 Budapest, Aulich Lajos utca 46-62.
Telefon: 06 1/415-00-10
Email: aulichovi@hetszinviragovi.hu
Honlap: www.hetszinviragovi.hu
Óvodavezető: Kissné Zachar Piroska
Tagóvoda-vezető: Kátainé dr. Kovács Viktória

Célunk: Boldog, kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő gyereket nevelni úgy, hogy
figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat. „A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben: egyesek magasabbra szállnak, mint mások, de mindegyikük legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanánk hát össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” (ismeretlen szerző)
Kiemelt nevelési területünk a mozgás, mely a 3-7 éves gyermekek lételeme, minden képességfejlesztés, minden további fejlődés alapja. Hangsúlyozottan foglalkozunk azzal, hogy játékidő alatt is biztosítsunk lehetőséget a biztonságos mozgásra. Az
óvodához nagy alapterületű játszóudvar, ill. tágas, jól felszerelt tornaterem is tartozik. Óvodánk 5 csoporttal működik. Nevelési céljainkat életkor szerint homogén és
vegyes csoportokban valósítjuk meg, így mindenki megtalálja a számítását.
Nevelőtestületünkben az óvodapedagógusok munkáját pedagógiai asszisztensek,
logopédus, pszichológus, és a sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlesztését speciális szakemberek, ill. gyógypedagógus segítik.
Hagyományaink, családdal közös rendezvényeink: évadnyitó, szüreti mulatság
táncházzal, szüreti bál, lámpás felvonulás libalakomával, adventi készülődés (Mikulás
várás, közös gyertyagyújtás), farsang, anyák napja, gyermeknapi családi bográcsparti,
húsvéti készülődés, nagycsoportosok búcsúztatása, évet záró program, közös év végi
kirándulás. Gyermekeinket felköszöntjük a születésnapjukon, megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, ill. a környezet-, és természetvédelem jeles napjairól.
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: néptánc, karate, zenés
gyermektorna, ovis rock & roll, sakk, foci
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan

HÉTSZÍNVILÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
MÉZES TAGÓVODA
1155 Budapest, Wesselényi utca 29.
Telefon: 06 1/416-72-72
Email: mezesovi@hetszinviragovi.hu
Honlap: www.hetszinviragovi.hu
Óvodavezető: Kissné Zachar Piroska
Óvodavezető-helyettes: Zsárecz Mónika
Tagóvoda-vezető: Ruszóné Duschek Tímea

A Mézes óvoda családias, kis óvoda, mely három korosztályos (kis, középső és nagy)
csoporttal működik.
Csoportszobáink berendezésekor és a gyermekeknek felkínált játékok kiválasztásakor is arra törekszünk, hogy megteremtsük a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételeket. Figyelembe vesszük és támogatjuk
a gyermekek önállóságra való igényét, amely magabiztosságot ad a gyermekeknek.
Csoportjaink szokásainak kialakításakor elsődleges célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek olyan közösséggé formálódjanak, akik elfogadóak, figyelmesek és udvariasak
társaikkal és a felnőttekkel szemben és nem utolsó sorban jól érzik magukat abban a
közösségben, ahol minden nap szeretettel várják őket.
Kiemelt nevelési területünk a környezet megismerésére-felfedezésére való nevelés
és a környezetvédelem alapjainak megteremtése.
A környezet megismerését segíti, ha a gyermekek tapasztalatokat szereznek az őket
körülvevő természeti, társadalmi környezetről. Úgy gondoljuk, hogy a természet megismerését, a természet védelmére nevelést az óvodás korban kell megalapoznunk.
Szeretnénk a környezettudatos szemléletet a családokkal együttműködve kialakítani.
Verseinket, meséinket, dalanyagunkat és játékainkat az évszakok váltakozásához igazítva válogatjuk. A hagyományos ünnepeink mellett kiemelt szerepet kapnak a zöld
ünnepeink is. (Víz világnapja, Föld napja stb.)
Változatos tevékenységekkel biztosítjuk a gyermekek mindennapi mozgását.
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: foci, akrobatikus rock
& roll, judo, néptánc, angol
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan

HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
PATYOLAT TAGÓVODA
1155 Budapest, Patyolat utca 5-7.
Telefon: 06 1/271-06-82
Email: patyolatovi@hetszinviragovi.hu
Honlap: www.hetszinviragovi.hu
Óvodavezető: Kissné Zachar Piroska
Tagóvoda-vezető: Wollner Krisztina

Óvodánk Rákospalota kertvárosi zöldövezetében, családias, kertes házakkal övezett területen fekszik. Gyermekeink zöme a környező utcákban lakik, sokuk testvére,
sőt már a szüleik is ebbe az óvodába jártak. Szívesen bekapcsolódunk a környék programjaiba a gyerekek előadásaival hétvégén is pl. Szomszéd ünnep, játszótér megnyitó
ünnepség stb.
Óvodánk az elmúlt években megszépült, fejlődött és minden feltételt biztosít ahhoz,
hogy az ide járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes éveket tölthessenek el itt.
Óvodai csoportjaink osztott, ill. osztatlan összetételűek. A csoportok: kék, piros,
zöld, sárga és lila. Már az épületbe lépéskor látszik, hogy a csoportok hogyan helyezkednek el (színsávok mutatják). Így segíti a gyerekeket is a tájékozódásban. Külön
épületi sajátossága az óvodának, hogy a csoportok jól el tudnak különülni egymástól,
ezek a blokkok öltözőből, mosdóból, csoportszobából, belső udvarrészből és előtérből állnak.
Hatalmas udvarunk jól felszerelt, többféle lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek a
mozgásra. Elvünk, hogy minden évszakban és időjárási viszonyban lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek a szabad levegőn való aktív játékra, mozgásra.
Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó
gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk, és érzelmileg
kiegyensúlyozottak legyenek. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a
nyílt napok, szülői értekezletek, ünnepekhez kötődő előadások, kézműves délutánok.
Óvodánkban figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek kiválasztására, fejlesztésére. Rendszeresen gazdagító programokat szervezünk számukra (színház, hangverseny
és múzeumlátogatás, részvétel sportversenyeken).
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: balett, foci, angol, néptánc, jóga, mozgásfejlesztő torna (TSMT), karate
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan

HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
TÓTH ISTVÁN TAGÓVODA
1155 Budapest, Tóth István utca 98.
Telefon: 06 1/418-15-27
Email: tothovi@hetszinviragovi.hu
Honlap: www.hetszinviragovi.hu
Óvodavezető: Kissné Zachar Piroska
Tagóvoda-vezető: Kiss Erzsébet

Óvodánk kertvárosi óvoda, két csoporttal, kedves, családias hangulattal. A Katica
és Süni csoportban vegyes életkorúak a gyerekek, így, ha igény van rá, testvéreket,
unokatestvéreket, barátokat tudunk egy csoportba elhelyezni.
Tevékenység központú óvoda vagyunk, komplex foglalkozásokkal. Komplexitásunk a
sokszínű éves programtervezetben, szabadjátékokban, irányított tevékenységekben
mindenütt jelen van. Fontosnak tartjuk a sok mozgást, a mindennapi mozgásba beépítve komplexen az anyanyelvi, ének-zenei, külső világ megismerése nevelést és a
matematikai tapasztalatok szerzését.
Már kisgyermekkortól nagyon fontosnak tartjuk a rendszeres élő mesehallgatást. Ma
már egyértelmű, hogy az élő mese hallgatása semmi máshoz nem hasonlítható mértékben fejleszti a később az olvasáshoz és a tanuláshoz szükséges képességeket: a
verbális kódolást, a figyelem fókuszálását vagy a „belső”, mentális kép létrehozásának
képességét.
Családlátogatásokat tartunk óvodakezdés előtt, nyílt napokat, nem ritka, hogy az
óvodába lépés előtt már nagyobb rendezvényeken meglátogatnak Bennünket az új
gyerekek-szülők barátkozás, ismerkedés céllal.
Óvodánkat sok szervezett program jellemzi: szülős délutánok, vetélkedők, néphagyományok, egészséges életmódra való ösztönzés, sok mozgás, kirándulás a szabadban. Néphagyományokat ápolunk, kirándulni megyünk a szabadba, állatkertet látogatunk, színházba, könyvtárba, közösségi házba járunk.
Óvodánkba sokszor hívunk vendégeket, előadókat, így sok féle program helyet kap:
Tűzoltó nap, Rendőr nap, Teddy Maci - orvos nap, Mesejátékok, Táncház, Állati jó
bemutató.
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: mozgásfejlesztő torna
(TSMT), néptánc, alkotó-fejlesztő meseterápia, foci, karate.
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan

HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
BÚJÓCSKA TAGÓVODA
1158 Budapest,Őrjárat utca 9.
Telefon: 06 1/200-11-01
Email: bujocskaovi@hetszinviragovi.hu
Honlap: www.hetszinviragovi.hu
Óvodavezető: Kissné Zachar Piroska
Tagóvoda-vezető: Pál Katalin

Pestújhely árnyas fái között található a 4 csoportos óvodánk, amelynek egyik fő értéke a családias légkör, ahol kisgyermek és felnőtt név szerint ismeri egymást. Óvodánk 100 férőhelyes, vegyes és részben osztott csoportokkal működik, amelyben tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra.
Fő nevelési területeink: A környezettudatos magatartásra nevelés, viselkedéskultúra
fejlesztés, anyanyelvi, művészeti és az egészséges életmódra való nevelés. A környezet védelme beépül a mindennapjainkba (a szelektivitás, az újrahasznosítás, a természetvédelme érték számunkra). Madárbarát óvoda vagyunk.
Komoly hagyományokkal rendelkezünk, amelyeknek megőrzésére nagy figyelmet
fordítunk. Az őszi évszakot, szüreti mulatsággal-táncházzal, tökfaragó – szülős délutánnal köszöntjük és Márton napi lámpás felvonulással zárjuk. Az Állatok világnapja
egész hetes program sorozatot ölel fel. Karácsony előtt vásárt rendezünk a gyermekek és óvó nénik munkáiból. Az év eleji pizsama partyt követi a farsangi mulatság, a
Víz világnapja, a Húsvéti kézműveskedés, nyusziváró; a Föld napja, az Anyák-napja,
Tűzoltó nap, Fák, virágok madarak hete program sorozat, az Évzáró, a nagyok búcsúzó
kertipartija, majd az OVIS-NAPOK programsorozat, melyben kirándulással zárjuk az
adott nevelési évet.
Az óvodánkban van Sószoba is, melyet folyamatosan fejlesztünk (eszközökkel, újabb
sótégla fal létrehozásával, sóhomokozó kialakításával).
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: ovis rock & roll, angol,
ovi foci, mese-báb kuckó
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes programok: hittan

HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
MANÓVÁR TAGÓVODA
1158 Budapest, József Attila utca 59-61.
Telefon 06 1/417-39-89
Email: manovarovi@hetszinviragovi.hu
Honlap: www.hetszinviragovi.hu
Óvodavezető: Kissné Zachar Piroska
Tagóvoda-vezető: Vincze Viktória

Óvodánk kertvárosi környezetben, családi házak között helyezkedik el, 4 csoporttal
működik integrált neveléssel. Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a gyermekek integrálása, a különbözőség elfogadtatása, a közös játék és egyéb
tevékenységek során.
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben segítheti a kellő időben megkezdett speciális nevelés,
fejlesztés. A kis csoportlétszám nagyobb lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, az új kezdeményezések, elképzelések, módszerek bevezetésére.
Belső udvarunkon a gyermekeknek fejlesztő játékok adnak maximális mozgási lehetőséget, ahol játék közben is ügyesednek, fejlődik egyensúlyuk, izomerejük, mozgáskoordinációjuk. A legbiztonságosabb és legtermészetesebb talajra huppanhatnak: ez
a homok.
Sok türelemmel és tervezett rendszerességgel fejlesztjük a gyermekek kézügyességét, esztétikai igényességét, testi fejlettségét, melyhez az óvodai csoportok igényes
kialakítása nagyban hozzájárul.
A mozgáskotta nevű mozgásfejlesztő eszközzel tervszerűen dolgozunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda szintű élményszerző napokra-hetekre, jeles ünnepekre.
Évente 4-5 alkalommal szervezünk projekteket, különböző ünnepek köré építve. (Pl.:
Mihály-nap, Márton-nap, Szüret, Alma-bál, Farsangi hét, Magyar hét, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja)
Szakképzett pedagógusaink sok éves tapasztalattal rendelkeznek; nyitottak az új
módszerek, eszközök kipróbálására; folyamatos képzéssel, tanulással szélesítik látókörüket. Nagy szeretettel várjuk leendő ovisainkat.
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: zenés gyermektorna,
foci, kempo, ovis rock & roll, kisállat klub, jóga.
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan

HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
MOLNÁR VIKTOR TAGÓVODA
1155 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96.
Telefon: 06 1/417-46-44
Email: molnarovi@hetszinviragovi.hu
Honlap: www.hetszinviragovi.hu
Óvodavezető: Kissné Zachar Piroska
Tagóvoda-vezető: Dunavölgyi Erzsébet

Óvodánk 7 gyermekcsoporttal működő intézmény. Nagy hangsúlyt fektetünk a kisgyermekek fejlődésére és biztonságára. Tornaszobánk és műfüves pályánk korlátlan
mennyiségben biztosítja a gyermekek számára a mozgás lehetőségét és a szabadidős
tevékenységek megvalósulását.
Udvarunk tágas, játékokkal, mászókákkal, hintákkal felszerelt, ahol valamennyi gyermek megtalálja a számára örömet okozó mozgásformát. Nyáron nagy lombú fák adják az árnyékot, több madár csivitelésében gyönyörködhetünk.
Nevelőközösségünket a sokoldalúság, a kompetens együttműködés, a kezdeményezőkészség, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.
Óvodánkban gazdagító, képességfejlesztő programot szervezünk gyermekeink számára. Érdeklődésüknek megfelelően vehetnek részt a gyermekek Mozgáskotta, Észkerék, Drámajáték, Vizuális önkifejezés, Népi játékok, néptánc programokon.
Óvodai nevelésünk a sajátos nevelést igénylő gyermekek nevelésével egészül ki.
Több csoportban folyik integrált nevelés, megfelelő személyi- és tárgyi feltételekkel.
Célunk: érzelmileg gazdag, boldog gyermekek nevelése, akik saját és mások egészségét értéknek tekintik, önállóak, megfelelő önismerettel és önértékelő képességgel
rendelkeznek, nyitottak, érdeklődőek, együttműködőek, másokat elfogadók, előítélettől mentesek, kreatívak. Óvják a természetet, fogékonyak a szépre és a környezetükben jól tájékozódnak
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: zenés gyermektorna,
angol, kempo, foci, néptánc.
Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan
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