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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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 Rákospalotai Összevont Óvoda

 Hétszínvirág Összevont Óvoda

1A. Szövőgyár Tagóvoda - Székhely Szövőgyár utca 24.
1B. Vácrátót téri Tagóvoda Vácrátót tér 4-12.
1C. Régi Fóti Tagóvoda  Régi Fóti út 14.
1D. Bocskai Tagóvoda Bocskai utca 65.
1E. Klapka Tagóvoda  Klapka György utca 27.
1F. Mozdonyvezető Tagóvoda  Mozdonyvezető utca 3-5.



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
SZÖVŐGYÁR TAGÓVODA – SZÉKHELY ÓVODA
1151 Budapest, Szövőgyár utca 24.
Tel/fax: 06 1/306-31-74
Email: szekhelyovi@rakospalotaiovi.hu
Honlap: www.rakospalotaiovi.hu
Óvodavezető: Balla Béláné
Tagóvoda-vezető: Pásztor Beáta

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy 
komolyan veszi.” (Szabó Magda)

Nevelési értékeink: egyéni bánásmód, tolerancia, esélyegyenlőség, erkölcsi normák, 
elfogadás, befogadás, szeretet, megbecsülés. Óvodai nevelésünkkel biztosítani kíván-
juk, hogy az itt felnövekvő gyermekek boldog óvodás éveik alatt kedvük, érdeklődé-
sük és ötleteik megvalósítása során elsajátítsák a szociális életképességek alapjait.

Célunk: az óvodás gyermekek nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésé-
nek elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni 
sajátosságok figyelembevételével. A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki sze-
mélyiség egészére irányuló fejlődésének biztosítása, elősegítése, hátrányaik csökken-
tése.

Programunk jellemzői:
Kiemelt feladatként kezeljük az anyanyelvi nevelést, érzelmi nevelést, a néphagyo-
mányőrzést és a jeles napokat.

• Környezeti nevelésünk célja a gyermek közvetlen környezetében lévő világ érté-
keinek megismerése és megszerettetése.

• Programunkban kiemelt helyet foglal el a differenciált fejlesztés, amibe az óvoda-
pedagógus mellett a logopédus, óvodapszichológus is részt vesz.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: ovis rock & roll, moz-
gásfejlesztő torna, sakk, foci, judo, angol, néptánc, balett és jóga. 

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan

Együttműködésünk a szülőkkel:
• A közös nevelést valljuk, ebben a szülőket társnak tekintjük.
• Szorgalmazzuk a szülők aktív részvételét az óvodai életben, több ünnepet (szüre-

ti mulatság, nyílt napok, ballagás, anyák napja) szervezünk a családokkal együtt.



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
VÁCRÁTÓT TÉRI TAGÓVODA
1151 Budapest, Vácrátót tér 4-12.
Tel/fax: 06 1/307-50-80
Email: vacratotovi@rakospalotaiovi.hu
Honlap: www.rakospalotaiovi.hu
Óvodavezető: Balla Béláné
Tagóvoda-vezető: Simor Andrea

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelké-
ben van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és 
gyönyörűség.” (Gárdonyi Géza)

Óvodánkról: Rákospalota kertvárosi részén fekszik, 4 csoportos, amelyből 3 vegyes 
életkorú, 1 csoportunk pedig azonos életkorú gyermekekből tevődik össze.

Az óvodai nevelésről: Óvodai életünket a természethez, környezetünkhöz és a ha- 
gyományainkhoz fűződő szoros kapcsolattartás jellemzi. Elsődleges célunk a gyer- 
mekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete és szeretete, egyéni képességeiknek és 
személyiségüknek megfelelő ütemben történő fejlesztése, változatos élmények és te-
vékenységek biztosításával. Kiemelten figyelünk mozgásigényük kielégítésére, a testi 
képességeik fejlesztésére, valamint az egészséges és környezettudatos nevelésükre. 
Gyermekeinket az élményekre épülő tevékenységek által elsősorban az érzelmi intel-
ligencia fejlesztése révén kívánjuk az iskolai életre alkalmassá tenni.

Kiemelt nevelési területek: a mozgás, anyanyelvi nevelés, érzelmi nevelés, környe- 
zeti nevelés, néphagyományőrzés.

Óvodai nevelésünk céljáról: Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek szeretet- 
ben, érzelmi biztonságban, élményekkel gazdagodva élvezzék az óvodai éveket. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyerekeket sokoldalúan és komplexen fejlesszük, 
és minden gyermek egyéni adottságainak, képességeinek megfelelően önmagához 
képest fejlődjön.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: ovis rock & roll, moz-
gásfejlesztő torna, sakk, foci, judo, angol, néptánc. 

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: hittan

Szeretettel várjuk intézményünkben a leendő óvodásokat!



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
RÉGI FÓTI ÚTI TAGÓVODA
1152 Budapest, Régi Fóti út 14.
Telefon: 06 1/306-32-31
Email: regifotiovi@rakospalotaiovi.hu
Honlap: www.rakospalotaiovi.hu
Óvodavezető: Balla Béláné
Tagóvoda-vezető: Magyar Tamásné

„A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: 
gyökerek és szárnyak” (Goethe)

A Régi Fóti úti óvoda Rákospalota kertvárosi övezetében, a gazdag néphagyomány-
nyal büszkélkedő Ófalu kapujában található. Családias, barátságos, közvetlen légkörű, 
háromcsoportos gyermekintézményben vegyes életkorú, jól felszerelt csoportokban 
folyik a gyerekek nevelése.

Óvodánkban a folyamatos napirend biztosítása lehetővé teszi a gyermekek egyéni 
sokszínűségének kiteljesedését. A játékot, mint az apróságok legfontosabb tevé-
kenységét helyezzük minden elé, megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk a játék-
ba integrált tanulásnak. Olyan tevékenységeket kínálunk nekik, amelyek természetes 
kíváncsiságukra, megismerési vágyukra épülő, játékos megismerő folyamatok által 
gazdagítják személyiségüket. A nálunk eltöltött évek segítik a gyerekeket abban, hogy 
az óvodáskor végére rendelkezzenek az iskolai élet sikeres megkezdését biztosító 
képességekkel, készségekkel, s gyermeki kíváncsiságuk fokozatosan átalakuljon egy 
egész életen át tartó tudásvággyá.

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a Magyar népi kultúra átadására, ezért a tevékenysé- 
gekbe ágyazott tanulást a keresztény ünnepek és néphagyományőrző jeles napok 
köré fonjuk.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: sakk, foci, karate, nép-
tánc. 

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes programok: hittan

Célunk, hogy a Régi Fóti úti óvodába járó gyerekek érzelmi biztonságban, szeretet-
ben, szép élményekben gazdagodva, minél önállóbban és boldogabban éljék meg 
az óvodáskort.



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
BOCSKAI TAGÓVODA
1153 Budapest, Bocskai u. 65.
Tel/fax: 06 1/307-70-94
Email: bocskaiovi@rakospalotaiovi.hu
Honlap: www.rakospalotaiovi.hu
Óvodavezető: Balla Béláné 
Óvodavezető-helyettes: Végváriné Kékhegyi Erika
Tagóvoda-vezető: Czabayné Csóka Annamária

… „Mert gyermekkor csak egy van.”

Amit nyújtunk:

• Családias légkörben, otthonos környezetben telnek mindennapjaink.

• A gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az általános ismeretanyagot kiegé- 
szítve a kézműves tevékenységek változatos eszközrendszerével.

• Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, óvodai légkör megteremtése.

• Készségek, jártasságok megalapozása, amelyek felkészítik a gyermeket az iskolai 
életmódra.

Kiemelt nevelési területünk a mozgásfejlesztés.

Óvodánkban a legfőbb nevelési eszköz a játék. Az óvodai élet tartalmát az évszakok 
és ünnepek körforgása, és az ehhez kapcsolódó versek, mesék és mondókák, dalok 
és énekes játékok adják.A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környe-
zetben neveljük. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton 
belül és csoportok között. Minden döntésünkben, cselekedetünkben a gyermekek 
szempontjai az elsődlegesek.

Miért a Bocskai óvoda? Az óvoda az a közeg, ahol gyermekünk napjai nagy részét 
tölti. A család után a gyermek itt szocializálódik, itt tanulja meg, hogyan kell mások-
hoz alkalmazkodnia, itt szerzi meg első barátait, itt éli meg az „élet fontos pillanatait”, 
ezért fontos, hogy ez olyan közegben történjen, ahol a gyermekek érdeke mindenek 
felett áll.

Az óvoda épületében az óvoda által biztosított térítésmentes szolgáltatások: kéz-
műves foglalkozás, kiállítás és múzeumlátogatás

Célunk egy olyan óvoda működtetése, ahol a gyermek fontosnak érezheti önmagát.



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
KLAPKA TAGÓVODA
1154 Budapest, Klapka György u. 27.
Tel/fax: 06 1/307-63-74
Email: klapkaovi@rakospalotaiovi.hu
Honlap: www.rakospalotaiovi.hu
Óvodavezető: Balla Béláné 
Óvodavezető-helyettes: Végváriné Kékhegyi Erika
Tagóvoda-vezető: Bokáné Balogh Zsuzsanna

„Ismerem jól az utat, lám, gyere hát ide, megmutatnám. Amerre a játék útja, arra 
van az okosság kútja.” (Mándi Stefánia)

Óvodánk kertvárosi környezetben működik. Nevelési céljainkat vegyes életkorú cso-
portokban valósítjuk meg.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományőrzést, a népi kismesterségekkel való 
ismerkedést. Mindezek megvalósítását segíti, hogy óvodánkban egy jól felszerelt kéz-
műves műhelyt alakítottunk ki, ahol szakszerű irányítás mellett gyakorolhatják a gyer-
mekek az alapvető fogásokat, anyagok használatát.

A jeles napokra úgy készülünk, hogy ez a gyermek számára maradandó élményt je-
lentsen, s a későbbiek folyamán is emlékezzen arra, hogy milyen közös programokban 
érezte jól magát. Fontos számunkra a mindennapos mese, vers, éneklés, környezet-
tudatosságra való nevelés, az egészséges életmód szokásainak kialakítása, formálása, 
és nem utolsó sorban a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenysége a JÁTÉK. 
A játékot, a játékosságot tekintjük a legfontosabb fejlesztési formának.

Szem előtt tartjuk a családokkal való szoros kapcsolatot, a rendszeres tájékoztatást. 
Nyitott óvoda vagyunk, ami azt jelenti, hogy a szülők bármikor, előzetes egyeztetés 
után bejöhetnek az óvodába.

Az óvoda által biztosított további térítésmentes szolgáltatásaink: kézműves foglal-
kozás, néptánc, kiállítás, könyvtár és múzeumlátogatások. 

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

Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek egészségesek, és szellemileg kiegyensúlyo-
zottak legyenek.



RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
MOZDONYVEZETŐ TAGÓVODA
1155 Budapest, Mozdonyvezető utca 3-5.
Tel/fax: 06 1/418-24-07
Email: mozdonyvezetoovi@rakospalotaiovi.hu
Honlap: www.rakospalotaiovi.hu
Óvodavezető: Balla Béláné 
Óvodavezető-helyettes: Dobosné Nagy Erzsébet
Tagóvoda-vezető: Zseneiné Veres Tímea +36 70/698-5636

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”. (Véghelyi Balázs)

Óvodánkról: Óvodánk Rákospalota zöldövezetében található. Játszóudvarunk gon-
dozott, tágas, ahol különféle játékok és sporteszközök biztosítják a gyerekeknek a 
rendszeres levegőzést és mozgást. Madárbarát kertünkre, környezettudatos szem-
léletünkre különösen büszkék vagyunk. Fontos számunkra gyermekeink egészsége.

Parajdi só-kőből kialakított sószobánk és tornatermünk is ezt a célt szolgálja. Intéz-
ményünkben 8 csoport működik, homogén és vegyes életkorú csoportösszetétellel.

Az óvodapedagógusok pedagógiai munkáját fejlesztőpedagógus, logopédus, moz- 
gásterapeuta, dietetikusok, valamint pedagógiai asszisztensek segítik. Fejlesztő 
munkájukat fejlesztő szobákban esztétikus, nyugodt környezetben végezhetik.

Lehetőséget biztosítunk a megkésett beszédfejlődésű gyermekek komplex logopé-
diai és mozgásfejlesztésére, valamint különböző típusú és súlyosságú ételallergiás 
gyermekek integrált nevelésére is speciális csoportjainkban.

Leendő óvodásainknak alkalmuk lesz megismerni a népzenét és néptáncot, az élő- 
zene varázsával a népi kincsekkel berendezett hagyományőrző csoportszobában.

A játékot tekintjük a gyermekek legfontosabb tevékenységének. Olyan lehetőségeket 
kínálunk nekik, ahol egyéni képességeiket és személyiségüket – természetes életkori 
kíváncsiságukra alapozva – játékosan fejlesztjük.

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítési díjas programok: ovis rock & roll, foci, 
judo, angol, néptánc, karate. 

Gyermekek mindennapjait színesítő, az óvoda épületében, de nem az óvoda által 
szervezett és lebonyolított délutáni térítésmentes program: római katolikus hittan, 
református és evangélikus hittan.
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