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Törvényi háttér

- A 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről

- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjáról

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai neveléséről

Az 1993. évi közoktatási tv. lehetővé tette, hogy azok a szülők, akik gyermekeiket vallási és 
világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetőséget kapjanak az 

óvodai nevelés során is. 

- Református óvodák keretprogramja



Alapdokumentumok

- Alapító okirat
- Pedagógiai program
- Házirend
- Szervezeti és működési szabályzat

A dokumentumok az óvoda és iskola honlapján megtalálhatóak.



2008

2021

https://fasor.hu/csipkebokor/index.php?m=ovkt

„Békességet hagyok nektek…” 
(Jn 14,27) 



„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon…” 
(Péld 22,6)

• 5 csoport: 4 (közel) homogén + 1 vegyes csoport

Differenciált nevelés

• Intézményi lelkész

• 10+1 óvodapedagógus

• 4 pedagógiai asszisztens

• 5 dajka

• 2 konyhás-takarító

• óvodatitkár

• A Református EGYMI munkatársai: pszichológus, logopédus, gyógypedagógus  



6 szinten élünk*

- Alagsor: konyha; sószoba

*A lift kizárólag szolgálati célra használható.



- Udvar



- Magasföldszint: aula, vezetői szoba, titkárság, 
tornaterem

- 1. emelet: 2 csoportszoba+mosdók, öltözők

- 2. emelet: 4 csoportszoba+mosdók, öltözők

- 3. emelet: fejlesztőszobák



Plusz programok a hétköznapokban

- Csoportonként: havi 1x zoopedagógai foglalkozás (kb. 450 Ft/alkalom)

- Egyéni lehetőségek, „különórák”*: foci (Bozsik-program); néptánc; sakk 

* A külön alkalmak 5 éves kor után vehetők igénybe.

- Madárbarát óvoda program

→ Isten teremtett világa: művelni és őrizni… (1Móz 2,15)

→ Belvárosi kőrengetegben 

→ Természetvédelem, fenntarthatóság

→ Környzettudatosság, környezetvédelem



Ünnepek, események

• Ünnepeink
- Reformáció napja a templomban

- Advent

- Karácsony

- Maszkabál

- Március 15.

- Húsvét

- Anyák napja, apák napja

- Évzáró 

- Ballagás a templomban

• Óvodai szintű programok
- Családi táncház ősszel és tavasszal 

(szüret, márc. 15.)

- Adventi vásár a családokkal

- Mikulás-bábszínház

- Föld napi projekt

- Gyermeknap

Óvoda-iskola átmenet



A tehetséggondozás területe

- Tehetségcsírák felismerése: szabad játék, megfigyelés, diffrenciálás

- A csoportszobák, a szertár fölszerelésében, az eszközfejlesztésben 
jelennek meg a különböző tehetségterületek. 

- A csoportszobák kialakítása, berendezése során teret biztosítunk a 
tehetségterületekhez kapcsolódó tevékenységeknek (pl. mesesarok, 
zenepolc, kézműves kuckó, „kis kutató” kuckó, mozgásos játékok) 

- „Ha egy gyermekben valóban rendkívüli és ritka tehetség-
megnyilvánulásokat tapasztalunk, vagy erre utaló jeleket észlelünk, 
akkor a szülők bevonásával megkeressük az ő gondozásához szükséges 
szakmai segítséget (szűrés, többletfoglalkozás). Ebben szakmai 
kapcsolatot jelent a Református EGYMI.” (PP)



Felvételi eljárás
- A Fenntartó által meghatározott kör: „körzetünk” a gyülekezet.

- A református hitelveket gyakorló, valamint azokat elfogadó szülők óvodáskorú 
gyermekei.

- A Budapest Főváros VI. és VII. kerület közigazgatási területén lakó vagy tartózkodó 
gyermekek.

- Az óvodánk keresztyén szellemű nevelését elfogadó, arról nyilatkozó szülők 
gyermekei lakóhelyüktől függetlenül.

- 2,5 évet betöltött gyermekek (ha van hely)

- Sajátos nevelési igény esetén az ellátás megfelelő biztosításának vizsgálata

Ajánlott „olvasmány” óvodaérettség témakörben:

https://fasor.hu/userfiles/files/csipkebokor/ed/befogadas_ovodaerettseg.pdf

https://fasor.hu/userfiles/files/csipkebokor/ed/befogadas_ovodaerettseg.pdf


Beiratkozási tudnivalók
Időpont: 2022. április 20-21.

A pandémiás helyzet függvényében személyese vagy online.

Szükséges iratok: TAJ-kártya, születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya

Körzetes óvoda neve, címe

Megtörténik az adatok rögzítése a Felvételi előjegyzési naplóban.

HATÁROZATOT KÜLDÜNK A SZÜLŐKNEK A FELVÉTELI DÖNTÉSRŐL.



Köszönöm a figyelmet!

Készítette: Vitézné Horváth Erika

óvodai tagintézmény-vezető

2021.


