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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi 

adatokkal rendelkezik.  

1. Intézmény adatai: 

 

OM azonosító:  201248 

Intézmény neve:   Csillagszem Waldorf Óvoda 

Székhely címe:   1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. 

Intézményvezető neve: Csapiczki Ildikó 

Telefonszáma:  +36 20 533 4284 

E-mail címe:   csillagszemwaldorf@gmail.com 

 

Ellátott feladat:   óvodai nevelés 

 

2. Fenntartó adatai 

 

Fenntartó:    Ezüsthegy Oktatási Nonprofit Kft. 

Fenntartó címe:  2085 Pilisvörösvár, Őrhegy u. 49. 

Képviselő neve:   Kövér Zoltán 

Telefonszáma:  +36 30 991 4192 

E-mail címe:    sgconsult71@gmail.com 

 

3. Általános adatok 

 

Óvodapedagógusok száma: 2 fő 

 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

- felsőfokú végzettségű: 2 fő 

- szakvizsgázott: 1 fő (vezető óvodapedagógus) 

- Waldorf-óvodapedagógus végzettségű: 1 fő 

 

Óvodai kisegítő, szakképzettsége:  2 fő (középiskolai érettségi, egyetemi diploma) 

 

Csoportok száma: 1 

Csoport létszám maximum: 24 fő 

 

Óvodai nevelési év rendje: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. 

Óvoda nyitva tartása: 7.30 – 15.45-ig (fenntartói határozat alapján) 
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

 

2022. október 1-jén óvodánk egyetlen csoportjába 19 kisgyermek jár.  

A működési engedélyben megadott maximális létszám 24 fő.  

A felvehető gyermekek létszáma általában az iskolába menő gyermekek számától 

függ.  

A 2022/2023-as tanévre még 5 új kisgyermeket tudunk felvenni.  

 

A felvétel szempontjai:  

- a csoport korcsoportonkénti összetétele  

- a fiúk-lányok aránya a csoportban  

- a csoport temperamentumonkénti összetétele  

- a szülők elköteleződése a Waldorf-pedagógia iránt 

 

 A beiratkozásra meghatározott idő:  

Jelentkezési határidő a 2023/2024-es tanévre: 2022. április 7.  

Beiratkozás: 2022. május 4. 

Tájékoztató Szülői est időpontja: 2023. február 16., csütörtök 17 óra  

 

4. Az év folyamán megrendezésre kerülő fontosabb események   

 időpontjai 

Ünnepek, közös kirándulások 

 

Betakarítás-Hálaadás: szeptember 30., péntek 12.15 óra – szülőkkel közösen 

Őszi családi kirándulás (sárkányeregetés ): október 8.,  szombat 10.00 óra 

Szent Mihály ünnepe: október 28., péntek. - csak a gyerekekkel  

Reggeli éneklés – Márton napi dalok – november 14., 15., 16., 17.  8.00 – 8.15-ig 

Szent Márton ünnepe: november 18. (19.) péntek 16.30 óra - családi ünnep,nincs délutánosság 

Szent Miklós érkezik: december 6., kedd -  csak a gyerekekkel 

Roráté az adventi időszakban: december 7., 8., 12.,  13., 14., 15. (8.00-8.20-ig) 

Felnőtt adventi kert: dec. 16., péntek 18.00 – nincs délutánosság 

Adventi kert: dec. 19. hétfő 16.30 – csak a gyerekekkel 

Farsangi ünnep (beöltözés): február 17., péntek – szülőkkel közösen, nincs délutánosság 

Tavasz kezdő napja: március 20. hétfő (szülőkkel közös virágültetés) 

Húsvét ünnepe: április 17., hétfő. – csak a gyerekekkel 

Tavaszi családi kirándulás  (a Nagy-Kevélyre) május 6. (13.) szombat. 9.30 óra 

Mennybemenetel ünnepe: május 18., csütörtök – csak a gyerekekkel 

(Május 19. pihenőnap az ünnep után!) 

Pünkösd ünnepe: május 26., péntek csak a gyerekekkel, nincs délutánosság 
(Fehér ruhás ünnepünk!) 

Közös nap a csemetékkel: június 9. péntek 13.00 – 16.30 óráig 

Csemeték búcsúztatása: június 16. (17.) péntek, 11.30– nincs délutánosság, családi ünnep 

Nyárünnep: június 17. (18.) szombat  17.00 – családi ünnep 

Aratás: kb. június végén (Péter-Pálkor) 
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Szünetek 

 

Őszi szünet: október 31. – november 6. 

Téli szünet: december 20. – január 3. (Első óvodai nap: január 4. szerda!) 

Farsangi szünet: február 20. – 26. (VÁLTOZHAT!) 

Tavaszi szünet: április 6. - 16. 

Nyári szünet: június 19. – augusztus  31. 

 

Szülőkkel közös tevékenységek 
 

sárkánykészítés október 6. 15.30 – 18.00 

kertrendezés/garázsvásár: október 22. szombat 9.30-16.00 óráig 

lámpáskészítés: november 10. csütörtök 15.30 – 18.00 

kertrendezés/garázsvásár: március 25. szombat 9.30 - 13.30 óráig 

ovi összepakolása: június 15. csütörtök 13 óra után 

kertrendezés: június 10., szombat 9.30 – 13.30 

kertrendezés: július 15., szombat 9.30 – 13.30 

kertrendezés: augusztus 19., szombat 9.30 – 13.30 

 

Szülői estek - csütörtöki napokon 17.30-19.30 óráig 

 

1. Évnyitó szülői est: szeptember 1. csütörtök 

2. Szülői est: október 6. (+sárkánykészítés) 

3. Szülői est: november 10. (+lámpáskészítés) 

4. Szülői est: január 12. (euritmia) 

5. Szülői est: február 2. 

6. Tájékoztató szülői est: február 16. 

7. Szülői est: március 16. 

8. Szülői est: április 27 

9. Befogadó szülői est: június 1.  

 

 

 

 

 


