GYAKORI KÉRDÉSEK

Ki az óvodaköteles gyermek? Mit jelent az óvodakötelezettség?
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8§ (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.

Mikor lehet felmentést kérni?
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8§ (2) A szülő - tárgyév május 25. napjáig
benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja.

Mi alapján lehetséges bekerülni az intézménybe?






Óvodaköteles korú (4 éves) gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
Körzethatáron belül élő gyermek
Körzethatáron kívül élő gyermek

Mettől meddig lehet az óvodában lenni?
Minden nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Június 1-től augusztus 31-ig, a
nyári időszakban összevont csoportokkal működünk. Nyáron 1 hónapra bezár az óvoda,
ilyenkor a szomszédos Zuglói Zöld Lurkók Óvoda biztosítja az ügyeletet.
Az óvoda 6:30 órától 17:30 óráig van nyitva.

Van ügyelet az óvodában?
Igen, reggel. Ez azt jelenti, hogy 6:30-tól 7:00 óráig ügyeleten vannak a korán érkező
gyerekek, az óvodapedagógusok 7:00 órától vannak a gyerekekkel egészen 17:30ig.

Mit is jelent a tiszta és a vegyes csoport?

Óvodánkban törekszünk arra, hogy azonos életkorú gyerekek járjanak egy csoportba. Vannak
évek azonban amikor a gyerek életkora ezt nem mindig engedi meg, ilyenkor előfordulhat,
hogy nagycsoportosak vagy középső csoportosak mellé kiscsoportosak kerülnek. A gyerekek
ezt úgy élik meg, mintha egy nagy családban lennének, számukra ez nem okoz gondot.

Milyen az anyás beszoktatás?
Szeptember első három munkanapján fokozatosan szoktatjuk a gyerekeket az óvodai élethez.
Akár az édesanyával akár más rokonnal érkeznek a gyerekek. Első napon 8-10 óráig, a
második és harmadik napon pedig 8-12 óráig vannak a gyerekek az óvodában. A második és
harmadik napon már itt is reggeliznek és ebédelnek a gyerekek, az étkezés befizetését is így
szervezzük. A cél az, hogy minél hamarabb elváljanak az anyukájuktól a gyerekek, így a
beszoktatás közben a pedagógusok javasolni szokták, hogy picit üljenek ki a szülők az
öltözőbe, vagy menjenek el 1 órára. Természetesen, ha valaki azt igényli, hogy édesanyja
végig vele legyen arra is lehetőség van. A negyedik naptól már itt is alszanak a gyerekek, de
továbbra is lehetőség van ebéd utáni hazavitelre.

Mit kell tudni a szobatisztaságról?
Óvodai évkezdésre érdemes a gyerekeket szobatisztaságra nevelni, mert az óvodában nincs
lehetőség a pelenka használatra. Új környezetben a már szobatiszta gyermek újra bepisilhet,
ez teljesen természetes. Az is lehet, hogy napközben is bepisilnek, belemerülnek a játékba,
vagy az új környezetben bátortalanabbak. Ilyenkor azt szoktuk javasolni legyen bekészítve
elegendő kisbugyi, zokni, kisnadrág, póló így, ha napközben szükséges azonnal lecserélhető a
ruházat.

Mi a helyzet a cumival?
A beszoktatási időszak 2 hónap, ennyi idő szükséges, hogy megismerjék az óvodát,
megismerjék a szokásokat, biztonságban érezzék magukat az új környezetben. A cumi
megengedett, nyugodtan hozhatnak a gyerekek lezárható, jellel ellátott kis dobozkában.

Lehet behozni otthonról biztonságot nyújtó kis plüssfigurákat?
Persze, ezt is nyugodtan hozhatnak a gyerekek, ezeket napközben is ölelgethetik, elalvást is
segítik a délutáni pihenő időben.

Mikor lehet igénybe venni kedvezményes étkezést?
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:
1. a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
2. a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3. családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
4. a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt

5. nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
6. családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át
Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.
Második esetben orvosi szakvélemény szükséges. Mindkét esetben a határozatot
intézményünkhöz be kell nyújtani.
Harmadik és negyedik esetben az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot külön
forma nyomtatványon intézményünkhöz kell benyújtani
Milyen térítésmentes szolgáltatások vehetők igénybe?


Logopédia - óvodánkban heti négy alkalommal logopédus foglalkozik a nagycsoportos,
beszédfejlesztésre szoruló gyermekekkel és a megkésett beszédkészséggel rendelkező
gyerekekkel.



Gyógytestnevelés - heti két alkalommal gyógytestnevelő tart tornát az arra rászoruló
nagycsoportos gyermekeknek.



Fejlesztőpedagógus - heti két alkalommal fejlesztőpedagógus végez prevenciós és
komplex fejlesztést.

Milyen fizetős szolgáltatások vannak?








Úszásoktatás - nagycsoportosaink számára lehetőséget biztosítunk úszásoktatásra –
amennyiben a szülők ezt igénylik, és vállalják az úszótanfolyam, valamint az
uszodához utaztatás költségeit.
Játékos torna - játékos mozgás a tornaszobában.
Varázskezek – ábrázoló, kézműves foglalkozás.
Élénkítő – drámapedagógia foglalkozás
Ovi- foci – külső szakember által tartott edzések
Judo - külső szakember által tartott edzések

Mi az a nevelés- nélküli munkanap?
Minden éveben 5 különböző munkanapra bezár az óvoda. Ilyenkor ügyeletet a Zuglói Zöld
Lurkók Óvoda biztosít, tehát ezeken a napokon ebbe az óvodába kell vinni a gyerekeket, akik
igénylik ezeken a napokon az ügyeletet.

A beiratkozás hogyan történik?
Lásd. https://www.zugloitunderkertovoda.hu/cikkek/leendo-ovodasainknak.html

