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„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 ne-
vében.

Az óvodai beiratkozás minden kisgyermekes szülő számára fontos pillanat, és édes- 
anyaként tudom, ez a döntés egyáltalán nem könnyű. Csak úgy sorakoznak ilyen-
kor 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 lakásunk-
tól, 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 nehézsé-
geit. 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, megfele-
lően fejlődjenek, szép és családias környezetben töltsék a napjaikat, de mindene-
kelőtt élvezzék az ott eltöltött időt. Játszanak, és játszva tanuljanak, mert az óvodá-
ban 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 gya-
korlatilag a minimálisra csökkent, az óvodák nyílt napokat sem szervezhetnek, ezért 
az óvodás korba lépő gyermekek szülei jelenleg nem tudják megismerni az óvo-
dák 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 ko-
rától napi négy órában kötelező az óvodai foglalkozáson történő részvétel. Azt a kis-
gyermeket, aki adott év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a szülő kö-
teles 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 idő-
pontja alatt – történő megküldésével.

Személyesen történő beiratkozásra csak előzetes telefonos időpont egyeztetést kö-
vetően van lehetőség.

A veszélyhelyzet miatt változhat az óvodai beiratkozás rendje. Amennyiben ez 
megtörténik, az új eljárásról Önkormányzat és az óvodák honlapjáról lehet tájé-
kozódni.

Beiratkozáshoz szükséges iratok

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány.

•  A gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (közismertebb nevén TAJ) tar- 
talmazó 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 vélemé-

nye 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 önkor-
mányzat 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 tér-
kép is.



Körzeten kívüli óvodába történő beiratkozás

Ha nem a körzetes óvodába kívánja beíratni a gyermekét (ez kerületen belüli, kerü- 
leten 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 tájékoz-
tassa 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  óvoda-
kötelezettségét.

Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

A szülő tárgyév május 25. napjáig kérheti gyermeke felmentését a kötelező óvo-
dai 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 – továbbiak-
ban Kormányhivatal). A Kormányhivatal a gyermeket felmentheti az óvodai fog-
lalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a ne- 
velési 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 telje- 
síti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A beiratkozással kapcsolatos további kérdéseivel megkeresheti közvetlenül az érin- 
tett óvodákat, valamint a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztályát. Telefon: 06 1 305 318, e-mail: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
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 Újpalotai Összevont Óvoda

3A.  Páskom Tagóvoda - Székhely Páskom park 37.
3B.  Kavicsos Tagóvoda  Kavicsos köz 6.
3C.  Hartyán Tagóvoda  Hartyán köz 3.
3D.  Micimackó Tagóvoda  Kontyfa utca 5.
3E.  Napsugár 1. Tagóvoda  Nádastó park 1.

 Napsugár 2. Tagóvoda  Nádastó park 2.3F.



ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
PÁSKOM TAGÓVODA – SZÉKHELY ÓVODA
1157 Budapest, Páskom park 37.
Telefon: 06 1/418-24-25
Email: kozpont@ujpalotaiovi.hu / paskomovi@ujpalotaiovi.hu
Honlap: www.ujpalotaiovi.hu
Óvodavezető: Turóczyné Ungvári Edit
Tagóvoda-vezető: Pallay Györgyné

Intézményünk 5 csoporttal és hatalmas udvarral várja a gyerekeket. 2017-ben teljes 
körű felújítást végeztek, melynek keretében az egész épület külsőleg és belsőleg is 
megújult.

Nevelési programunkban kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra 
való nevelést. Alapvető feladatunk a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesz-
tése, az erősségek és az esetleges hátrányok feltárása.

Tehetséggondozó tevékenységünk célja a kiemelkedő képességű gyermekek diffe-
renciált fejlesztése. Modern udvari játszóeszközökkel felszerelt udvarunk minden 
óvodás korosztály számára változatos lehetőségeket nyújt a sokoldalú mozgásfejlesz-
tésre.

Óvodánk rendelkezik:

• tornateremmel, ahol a gyermekek magas óraszámban mozoghatnak
• logopédiai szobával
• 2 fejlesztő szobával

Számos szervezett esemény színesíti a gyerekek és a felnőttek hétköznapjait, melyek 
nagy részén a szülők is részt vesznek. Őszi almaszüret, családi sportdélután, Mikulás, 
Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyermeknap. Az évzáró és a nagyok ballagása csoport-
szinten kerül megszervezésre. Színházi előadásokon, könyvtárlátogatásokon is részt 
vehetnek a gyerekek. Nagycsoportosaink ellátogatnak az iskolába, órát látogatnak, 
részt vesznek ünnepségeken, valamint kerületi sportversenyeken. Csoportjaink ősz-
szel és tavasszal kirándulásokat is szerveznek.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: sakk, zenés mozgásfej-
lesztő torna (aerobic), ovis rock & roll, karate, angol, mozgásfejlesztő torna (TSMT), 
foci



ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
KAVICSOS TAGÓVODA
1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
Telefon: 06 1/417-88-05
Email: kozpont@ujpalotaiovi.hu / kavicsovi@ujpalotaiovi.hu
Honlap: www.ujpalotaiovi.hu
Óvodavezető: Turóczyné Ungvári Edit 
Óvodavezető-helyettes: Sebestyén Irén
Tagóvoda-vezető: Bucsányi Barbara

Óvodánk Újpalota központjában, csendes, nyugalmas, parkos környezetben találha-
tó. Esztétikusan kialakított, és berendezett belső környezet, szeretetteljes, családias 
légkör fogadja a gyermekeket.

Nevelőtestületünk fontosnak tartja a gyermekek harmonikus, szellemi és fizikai 
nevelése mellett erkölcsi és érzelmi nevelését is. Nevelési programunkban kiemelt 
feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra való nevelést. Alapvető feladatunk 
a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése, az erősségek és az esetleges 
hátrányok feltárása.

Tehetséggondozó tevékenységünk célja a kiemelkedő képességű gyermekek diffe-
renciált fejlesztése. Logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba teremt lehetőséget a 
gyermekek külön foglalkoztatására, képességeik fejlesztésére.

Nyelvismeretüket az angol nyelv játékos megismerésével fejlesztjük. Óvodánkban 
figyelmet fordítunk a tehetséget mutató gyermekek fejlesztésére. Rendszeresen gaz-
dagító programokat szervezünk számukra (színház- és múzeumlátogatás, részvétel 
sportversenyeken). A szülőkkel való kapcsolattartásunkban a nyitottságra törekszünk. 
Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője. Sok közös programot szervezünk a 
családokkal.

Óvodánknak tágas, gondozott játszóudvara van, ahol sokféle játék és sporteszköz 
várja az óvodásokat. Célunk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek között 
a gyermekek kipróbálhatják ügyességüket, adottságaikat.

A nagycsoportosok a kerület által szervezett úszás- és korcsolyaoktatáson ingyenesen 
vesznek részt. A szűkebb és tágabb környezetet megtapasztalás útján fedeztetjük fel a 
gyermekekkel. Egészségmegőrzésük érdekében nagyon sok időt töltünk az udvaron.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: angol, foci, ovis rock & 
roll, sakk, zenés mozgásfejlesztő torna (aerobic), balett.



ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
HARTYÁN TAGÓVODA
1157 Budapest, Hartyán köz 3.
Telefon: 06 1/418-21-60
Email: kozpont@ujpalotaiovi.hu / hartyanovi@ujpalotaiovi.hu
Honlap: www.ujpalotaiovi.hu
Óvodavezető: Turóczyné Ungvári Edit 
Óvodavezető-helyettes: Molnár Katalin
Tagóvoda-vezető: Soltészné Molnár Eszter

Óvodánk 8 csoportos, 200 kisgyermek befogadására alkalmas. Pedagógiai munkán-
kat 1997 óta a „Lépésről lépésre” óvodafejlesztő program alapján végezzük.

Mottónk, mely pedagógia hitünket, filozófiánkat tükrözi:

„A nevelés alapja a szeretet, a tudás eszköze.”

Óvodáskorú gyermekeket nevelni csak meleg, biztonságot adó légkörben, humánus, 
tudományosan megalapozott módszerekkel érdemes. Csak boldog, elégedett álla-
potban fejlődik a kisgyermek kiegyensúlyozottan, és ezt az itt dolgozó felnőttek lelkes 
közössége garantálja, akik sohasem elégedettek a jelen állapottal, mindig jobbat ke-
resnek. Nevelési programunk a szeretetre, tiszteletre, bizalomra épül, mely megillet 
mindenkit a nevelés folyamatában: gyermeket, szülőt, pedagógust egyaránt.

GYERMEKKÉPÜNK:

A vidám, eleven, egészséges, jól kommunikáló, alkalmazkodó, ügyes, szárnyaló, 
kreatív, pozitív énképű, magabiztos, toleráns és mindenképpen boldog óvodás 
gyermek.

Célunk, hogy minden egyes gyermek saját magához képest a lehető legoptimálisab-
ban fejlődjön testileg, lelkileg, értelmileg, szociálisan egyaránt.

Nevelésfilozófiánk gyermekcentrikus, demokratikus nevelési elveket fogad el. A mi 
pedagógiai hitvallásunk szerint a nevelés követelményeket állító, célirányos, tervsze-
rű, de elfogadó attitűdöt sugalló tevékenység.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: ovis rock & roll, sakk, 
néptánc, angol, zenés mozgásfejlesztő torna (aerobic), karate, foci, mozgásfejlesztő 
torna (TSMT).



ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
MICIMACKÓ TAGÓVODA
1156 Budapest, Kontyfa u. 1.
Telefon: 06 1/418-34-97, 06 70/330-04-82
Email: kozpont@ujpalotaiovi.hu / micimackoovi@ujpalotaiovi.hu
Honlap: www.ujpalotaiovi.hu
Óvodavezető: Turóczyné Ungvári Edit
Tagóvoda-vezető: Makhándi Lászlóné

A Micimackó Tagóvoda csendes, parkokkal körülvett környezetben, nyolc csoport- 
tal működik. A családdal együtt felelősek vagyunk azért hogy, a gyermekek szemé-
lyiségének alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek és az együtt elért 
eredmények megalapozzák az iskolai nevelést, oktatást.

A gyermeki személyiség harmonikus kibontakoztatására törekszünk. Ezen belül az 
egészséges életmód szokásainak alakítására, a testi – lelki nevelésre, és a gyerme- 
kek képességeinek fejlődésére nagy hangsúlyt helyezünk. Sószobánk kialakításával is 
ezt a törekvésünket igyekszünk erősíteni.

Pedagógiai programunk a környezeti nevelésre épül. Kiemelten fontosnak tartjuk 
olyan gyermekek nevelését, akik érzékenyek környezetük rendjére, észreveszik és 
óvják a szépet mesterséges és természetes környezetükben egyaránt. 2017-ben har-
madszor nyertük el a minisztériumok által adományozott „Zöld Óvoda” címet.

Munkaközösségeink rendszeresen szerveznek szórakoztató, fejlesztő programokat a 
gyermekek (és szüleik) számára (színház, kézműves foglalkozás és vásár, zöld napok.) 
A család – óvoda kapcsolatát erősíti hagyományos júniusi családi napunk, melyen 
főzőcske és egyéb színes programok várják a résztvevőket.

Évtizedes múltra tekint vissza a nyáron, lehetőleg az óvoda zárva tartására eső nyári 
táborunk Bernecebarátiban. A gyermekek harmonikus, elfogadó fejlődését kutyate-
rápiás foglalkozások szervezésével tesszük hatékonyabbá. Ezen kívül nagycsoporto-
saink az Önkormányzat szervezésében ingyenes korcsolya és úszásoktatásban része-
sülnek.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: angol, kempo, balett, 
ovis rock & roll, népi játék, sakk, zenés mozgásfejlesztő torna (aerobic), foci, bábos 
mesekuckó.



ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
NAPSUGÁR 1. TAGÓVODA
1156 Budapest, Nádastó park 1.
Telefon: 06 1/417-57-21
Email: kozpont@ujpalotaiovi.hu / napsugar1@ujpalotaiovi.hu
Honlap: www.ujpalotaiovi.hu
Óvodavezető: Turóczyné Ungvári Edit
Tagóvoda-vezető: Tóth Ildikó

Óvodánk az újpalotai lakótelep szélén, parkkal körülvett, ideális környezetben he-
lyezkedik el. A Napsugár 1. tagóvoda öt csoportos óvoda vegyes és homogén cso-
porttal működik.

Programunk neve: Képességfejlesztés játékkal, mesével, mozgással

Fő feladatunknak tekintjük a 3 – 7 éves korú gyermekek életkori és egyéni sajátossá-
gainak figyelembevételével, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával

• az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést,
• a gyermekek képességének sokoldalú, differenciált fejlesztését,
• az iskolára való felkészítését.

A gyermekek személyiségének fejlesztése az óvodában játékos formában történik. 
Önállóságuk kibontakoztatása, viselkedési szokásuk kialakítása, kifejezőképességük 
fejlesztése nem nélkülözheti a szoros együttműködést az óvoda és a család között.

Az egészséges életmódra nevelést segíti a tornaszoba. Igény szerint lehetőséget biz-
tosítunk úszásoktatásra, korcsolyázásra a kerületi uszodában, korcsolyapályán. Min-
den évben kirándulni megyünk a távolabbi környezet megismerése céljából (repülő-
tér, vadaspark, arborétum). Az Állatkert rendszeres látogatói vagyunk.

A szülők igényei szerint nyelvtanulást és mozgásfejlesztő tornát biztosítunk a gyer-
mekek számára.

Kialakult hagyomány óvodánkban az óvónői bábelőadás. Az évszakokhoz, ünnepek-
hez kapcsolódó meséket dolgozzák fel az óvónők.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: ovis rock & roll, sakk, 
néptánc, angol, karate, foci, mozgásfejlesztő torna (TSMT).



ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
NAPSUGÁR 2. TAGÓVODA
1156 Budapest, Nádastó park 2.
Telefon: 06 1/418-32-19
Email: kozpont@ujpalotaiovi.hu / napsugar2@ujpalotaiovi.hu
Honlap: www.ujpalotaiovi.hu
Óvodavezető: Turóczyné Ungvári Edit
Tagóvoda-vezető: Bogya Ibolya

Óvodánk az újpalotai lakótelep szélén, parkkal körülvett, ideális környezetben he-
lyezkedik el. A Napsugár 2. tagóvoda három csoportos óvoda vegyes és homogén 
csoporttal működik.

Programunk neve: Képességfejlesztés játékkal, mesével, mozgással

Fő célunk, hogy a gyermekek képességeit minél eredményesebben bontakoztassuk ki 
játékos formában, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve. Kiemelten kezeljük az 
anyanyelvi nevelést, melyben fő szerepet kap a mese, vers, a bábozás, a dramatikus 
játék.

A drámapedagógia módszereit felhasználjuk az eredményesebb érzelmi és kom- 
munikációs nevelés érdekében. Időnként meghívunk színvonalas előadókat, illetve 
színházba, bábszínházba látogatunk. Munkánkat segíti logopédus, óvodapszicholó-
gus és mozgásfejlesztő tanár. Fontos feladatunk az egészséges életmódra nevelés, 
különös tekintettel a testedzésre. Ehhez nagyszerű adottságunk a tágas tornaterem, 
valamint a mozgásfejlesztést biztosító eszközökkel felszerelt csoportszobák, udvarré-
szek és sószobánk.

Igény szerint hetente egy alkalommal visszük a nagyobb gyermekeket uszodába, illet-
ve korcsolyázni. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, a környezet megis-
merésére és védelmére.

Évente 1-2 alkalommal távolabbi helyekre is ellátogatunk a gyermekekkel. Nyílt na-
pok, fogadóórák, szülői értekezletek, közös ünnepek, munkadélutánok és egyéb ren-
dezvények tarkítják a mindennapokat.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: ovis rock & roll, sakk, 
néptánc, angol, karate, foci, mozgásfejlesztő torna (TSMT).
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