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a) felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
Óvodánk a „Waldorf Óvodapedagógiai Program” (WOP) alapján készült helyi pedagógiai 
programja szerint látja el nevelési feladatát,  alternatív magán köznevelési intézményként 
nem kötelező felvételt biztosító óvoda. Óvodánkban a gyermekek óvodai felvétele jelentkezés 
alapján történik. Nevelési év közben a szabad férőhelyek számának függvényében fogadunk 
jelentkezést. Kérjük, erről elérhetőségeinken érdeklődni szíveskedjen. 
Óvodánkban a gyermekek nevelése vegyes életkorú csoportokban történik, ezért a következő 
nevelési évre felvehető létszámot az iskolába menő gyermekek száma határozza meg. 
A 2023/2024. nevelési évre történő jelentkezéshez 2023. március 9-én 18.00 órától tartunk 
az érdeklődő szülőknek tájékoztató estet. 
A jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2023. március 19. 
Ezt követően egy személyes beszélgetés alkalmával (április 11-13.) ismerkedünk a jelentkező 
családdal.  Valamennyi beszélgetés megtörténte után az Óvónői Kollégium figyelembe veszi a 
már meglévő gyermekcsoport – mint közösség – befogadóképességét, a felvételi idején 
aktuális állapotát és összetételét, továbbá a felvételre jelentkezők körét, a Waldorf-pedagógia 
iránti szülői bizalmat, elkötelezettséget. Az Óvónői Kollégium minden esetben e 
körülményeket összességükben mérlegelve, pedagógiai meggyőződésére alapított egyedi 
döntést hoz az óvodai felvétel kérdésében. Az Óvónői Kollégium döntésének időpontja: 2023. 
április 13. Ezt követően a családokat írásban értesítjük döntésünkről. 
b) fenntartó által engedélyezett csoportok száma és létszáma 
Óvodánkban egymással párhuzamosan két csoport működhet és működik is. Évente mindkét 
csoportban 25-25 gyermek óvodai nevelését tudjuk biztosítani, 2022. október 1-jén az 1. 
csoport létszáma 25 fő, a 2. csoport létszáma 25 fő. 
c) térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség 
Óvodánkban az étkezést térítésmentesen biztosítja a fenntartó a gyermekeknek. Óvodánk felé 
sem térítési díj, sem tandíj és sem egyéb díjfizetési kötelezettsége nincs a szülőknek. 
d) fenntartó az óvoda munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai 
Részletesen az alapdokumentumaink között található Fenntartói értékelés 2021_2022 c. 
dokumentumban olvasható. 
e) Állami Számvevőszék és egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 
2022/2023 nevelési évben nem volt ÁSZ vagy egyéb ellenőrzés. 
f) az óvoda nyitva tartásának rendje 
A nevelési év időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. 
Nyári nyitva tartás: 2023. június 19. – 2023. augusztus 31. az óvoda zárva tart, ügyelet a 
szülők év elején leadott igénye alapján 
Óvodánk hétfőtől péntekig, naponta 7.30 és 15.30 között tart nyitva. 
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai, tartalmuk: 

 2023.05.19. – Országos Waldorf-óvodapedagógus találkozó 
Szünetek időpontjai: 

Őszi szünet:  2022.11.02-04. 
Téli szünet:                   2022.12.21 – 2023.01.04. 
Farsangi szünet: 2023.02.20-24. 
Tavaszi szünet: 2023.04.06-14. 
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g) 2021/2022. nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 
Ünnepeink 

 Betakarítás, Új kenyér ünnepe – 2022.09.29. 
 Mihály nap– Bátorságpróba – 2022.10.27. 
 Márton nap – Lámpás ünnep – 2022.11.12. 
 Szent Miklós – 2022.12.06. 
 Adventi kert – 2022.12.19. (1.csoport) / 20. (2.csoport) 
 Farsang – 2023.02.16. 
 Húsvét – 2023.04.05. 
 Szent György nap – 2023.04.22. 
 Mennybemenetel – 2023.05.18. 
 Pünkösd – 2023.05.26. 
 Csemete búcsúztató – 2023.06.15. 
 Nyárünnep – 2023.06.17.  
 Születésnapok – csoportnaplóban külön feltüntetve, a gyermekek születési 

időpontja és a családdal történt egyeztetés alapján 
Kirándulásaink 

 Évkezdő kirándulás 2022.09.03. 
 Nyárutói kirándulás 2022.09.09. 
 Mihály-napi kirándulás a Duna parton 2022. 09.30. (1.csoport)/10.03. (2.csoport) 
 Sárkányröptetés 2022.10.24.  
 Mennybemeneteli kirándulás a Margitszigetre 2023.05.17. 
 Csemete kirándulás 2023.06.16. 

h) pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályok megtartásával 

2021/2022. nevelési évben pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzés történt 1 óvodapedagógust érintően. 
A tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai: 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség – Ismeretátadása gazdag forrásokból táplálkozik, továbbra is 
javasolt az önnevelés útján maradni.  

2. Pedagógiai folyamatok tervezése, reflexiója – Javasolták, hogy a fejlesztési tervekben, 
dokumentumokban kapjon szerepet a gyermekek tevékenységeinek fejlesztése. Kiemelték, hogy az 
óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak ismerete alapos és tükröződik a pedagógiai 
munkájában. 

3. A tanulás támogatása – Javasolták, hogy a hitvallás, szellemiség megtartásával több oldalról 
támogassa a gyermeki tapasztalatszerzést. Kiemelték, hogy adaptív, hangulatot, érzelmeket is 
figyelembe vevő, minden részletre reagáló pedagógus, biztonságot és nyugalmat sugároz.  

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése – Javasolták, hogy a 
fordítson nagyobb figyelmet a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésének fejlődési naplóban 
történő dokumentálására. Elismerték, hogy kiemelkedő a meleg, elfogadó, támogató légkör 
kialakításában,  óvja a gyermek fejlődő belső világát. 




