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Discover the fun in learning ….
„Nemzetközi Oktatási érdemrenddel”
kitüntetett intézmény
Magyar Nevelési és Oktatási
Intézmények Szövetsége NEVOSZ által
“Minősített Intézmény”

Miben vagyunk mi
mások ????
- Homogén csoportok, gyermekek életkor szerinti csoportbeosztás
- Nemzetközi oktatás, egész napos angol nyelvi környezet
- 4 évfolyamszint
- Napi fejlesztő foglalkozásak - cambridge / nemzetközi / magyar pedagógia program
(az intézmény saját kidolgozott éves, havi projektervei alapján)
- Iskola-előkészítő csoport, fejlesztő pedagógussal
- IKT számítástechnikai oktatás
- Cambridge Young Learners English Tests gyermek nyelvvizsga előkészítő kurzusok
- Sport Szakosztály edzések : Úszó szakosztály - Ritmikus Gimnasztika Szakosztály
(balett oktatással - mesteredzőkkel
- Fakultatív programok: sakk, korcsolya, gym-dance, kézműves oktatás, küzdő sportok

- Rekreáció bevezetése, Reform étkeztetés
- Saját főzőkonyha / óvodai szakács
- Amerikai és magyar ünnepek megemlékezése
- Nemzetközi hetek
- Gyermek konyhaművészet
- Gyermek kertészet
- Gyermek háztartástan
- Közlekedési ismeret
- Erkölcstan
- Havi extra programok, kultúrális fejlesztés
- Havi kirándulások
- Cambridge minibusz szolgáltatás
- Cambridge Gála rendezvények / Cambridge Christmas Gala, Cambridge End of year
Gala
- Gyermek orvos, fogorvos, pszichológus
- Logopédia
- Iskola érettségi vizsgálat (Difer teszt)

A „Sport az Egészséges Gyermekekért”
Alapítvány Elnöksége egy olyan intézmény
létrehozását tűzte ki célul, ahol a sport és az angol
nyelv szeretete beépül Pedagógia Programunk
keretébe, annak szerves, egyben elválaszthatatlan
részét képezi.
Óvodánk a Cambridge Budapest Nyelviskola
Módszertani és Cambridge Gyermek Nyelvvizsga Központja
is egyben, oktatási anyagunk a CAMBRIDGE angol nyelvi
oktatási rendszer alapjaira épül.
Nemzetközi oktatási intézményként fő profilunk a gyermek
angol nyelvi képzés, melynek függvényében legkisebb gyermekeink 1. évfolyamon
kezdik meg óvodai életüket.
Nemzetközi oktatási és
Cambridge szintrendszerű oktatási rendszeren kívül
szerepet kap a magyar pedagógia program is “magyar” foglalkozások keretében.
Cambridge Angol Nyelvi Sportóvoda a MOB – Magyar Olimpiai Bizottság – a
Magyar Úszószövetség és a Tornaszövetség utánpótlás keret nevelését folytatja.
Nemzetközi programunk az angol nyelvi kommunikációra épül, célul tűzve, hogy
gyermekeink az angol nyelv területén az életkoruknak megfelelő szókinccsel és
beszédkészséggel rendelkezzenek. Minden nyelvi szemeszterünk Cambridge
diplomával zárul.
Angol nyelvi oktatási programunk szintenként működik, óvodai életük végén (6 év)
lehetőségük nyílik a Cambridge Young Learners English Tests elnevezésű gyermek
nyelvvizsgára való felkészítő kurzushoz csatlakozni, majd a nyelvvizsga záró tesztjeire a
Cambridge Budapest Nyelviskola szervezésében.
Angol nyelvű oktatási módszereink – meglévő pedagógia programunk mellett célirányosan erre épülnek, az oktatási
anyagaink átadása angol pedagógusaink által
történik.
Minden óvodás gyermekünk részére megfelelő szintű- Cambridge óvodás angol
tancsomagot biztosítunk, mely tartalmazza
a tananyagokat és CD-t.
Ennek segítségével otthon is nyomon
követhető és segíthető a gyermekek angol
nyelvi fejlődése.

Rólunk
Dél-pesti óvodánk Budapesten a XVIII.
kerületben helyezkedik el, egy kis családi
villában, zöld területe 1800 nm2, modern,
színes játszótéri felszerelésekkel.
2006. szeptemberi nyitást követően első
körben két csoporttal kezdte meg működését, majd a hirtelen
kialakuló hatalmas sikerre és igényekre való tekintettel 2007. nyarán
az óvoda bővítésre került, szeptemberi hónaptól immáron már négy
csoporttal indult nevelési évünk.
2012 évben intézményünk és nemzetközi pedagógia programunk
elnyerte a

„Nemzetközi Oktatási érdemrenddel”
kitüntetett intézmény címet,

2016. évben pedig büszkén viseli a Magyar Nevelési és Oktatási
Intézmények Szövetsége

NEVOSZ – “Minősített Intézmény”
– címet.
Az évek folyamán több szakmai kitüntetésben
volt részünk a pedagógia és a sport képzéseink
területéről.
Az óvoda alapterület 550 nm2, három szinten 4
csoportszobával, nyelvi oktató laborral, tágas
öltözőkkel, külön étteremmel,
a
sportképzésekhez felszerelt tornateremmel és
informatikai sarokkal rendelkezik.
Csoportszobáink tágasak, világosak, az adott csoport életkori
fejlesztéséhez jól felszereltek.
Angol nyelvi oktató laborunkban interaktív táblákkal, a hang és
képanyagokhoz tartozó média felszerelésekkel - TV, DVD, CD –
rendelkezünk.

Tornatermünkben bordásfal, tükör, zsámoly, trambulin,
szivacsok, RG szerek biztosítják és segítik az
edzők munkáját, a gyermekek sportfejlődést.

Személyi Feltételek
A pedagógusok, pedagógusi asszisztensek kiválasztására
kiemelt hangsúlyt fektettünk, többfordulós felvételi beszélgetés
– nagyon sok tényező felsorakoztatásával választjuk ki a
legjobb
pedagógusokat,
hogy a gyermekek szakmailag,
pedagógiailag a legjobb kezekbe kerülhessenek.
Ennek függvényében óvodapedagógusaink főiskolát végzett
diplomával rendelkező pedagógusok, angol nyelvű
pedagógusaink nem csak tanári diplomával hanem
Cambridge oktatási rendszerünk feltételeként
átképzett Cambridge gyermek oktatói vizsgával,
ér thető és tiszta kiejtéssel is rendelkező
pedagógusok, kik szakmailag átképzettek és
hivatottak a szintrendszerű cambridge oktatási
anyag átadására.
A több éves szakmai tapasztalattal rendelkező
óvodapedagógusaink nyitottak a sport, mint
egyéni életforma iránt.
Pedagógusaink munkáját pedagógusi asszisztensek és dajkák
segítik.
Gyermekeink fejlődését óvodánk logopédusa, gyermek
pszichológusa, g yer mekeink testi fejlődését óvodánk
gyermekorvos, védőnője és fogorvosa ellenőrzi.

Kindergarten Open
Nyitvatartás
CAMBRIDGE English Sports Kindergarten
nyitva tar tását a szülői igényeknek megfelelően
alakítottuk ki:

hétfőtől – péntekig
7.00 – 17.30

Szolgáltatásaink körébe tartozik az éjszakai és a hétvégi
játszóház ügyelet.
Igény szerint teljes ellátással, pedagógusi
szakfelügyelettel.

CAMBRIDGE Nemzetközi Sportóvoda
az angol nyelvi oktatás mellett
a magyar - mint anyanyelv helyes kifejezés megteremtését tekinti
feladatául.
Angol és magyar pedagógia oktatási anyagaink
oktatási szakértőnk által jóváhagyott

CAMBRIDGE
Pedagógia és Nevelési Program

alapján és azon keretein belül történik játékos formában napi fejlesztési tanmenetben, fenntartói ellenőrzéssel.
Oktatási programunkba integrálva az angol nyelv ismerete,
az angol-magyar kétnyelvűség megalapozása,
nyelvi készség
kialakítása meghatározott alapszókincs és beszédpanelek
elsajátítása révén szerepel.

CAMBRIDGE Program
Angol nyelvű pedagógusaink munkáját magyar óvodapedagógusok
egészítik ki, kik egész napos nemzetközi programunk
mellett
“magyar” órák keretében biztosítják gyermekeinknek a magyar óvodai
nevelési programot.
Nemzetközi oktatási képzésünk szerint gyermekeink életkoruk alapján
kerülnek csoportbesorolásra.
Az óvoda nyelvhasználata többségben az angol nyelv, ennek
függvényében a gyermekek a napi foglalkozások és játékok közben,
szinte észrevétlenül ismerkednek meg és veszik fel az idegen nyelvet,
mely természetesen veszi őket körül és mindennapjuk állandó részévé
válik.
Az idő múlásával a gyerekek egyre kényelmesebben érzik magukat az
angol nyelvű környezetben, megismerik az angol szász szokásokat,
ünnepeket, párhuzamosan a magyar hagyományokkal, dalokat és
meséket tanulnak, elsajátítják azokat az alap tudnivalókat, amelyek
későbbi iskolai tanulmányaikhoz szükségesek.
A napi szintű angol kommunikációra lassan, szilárd alapokra építve –
fokozatosan térünk át a gyermekekkel.
Gyermekeink óvodai angol oktatása a Cambridge szintrendszer szerint
működik, óvodai életük végén, iskolai évük elején (7 év) lehetőségük
nyílik a Cambridge Young Learners English Tests elnevezésű
nyelvvizsgákra való felkészítésére és a nyelvvizsga záró tesztjeire.
E ze n C a m b r i d ge a n go l g ye r m e k nye l v i z s g a b i zo ny í t v á ny
Magyarországon elfogadott bizonyítvány, mely belépő egy nemzetközi
vagy kéttannyelvű iskolába, gimnáziumokba.

Minden óvodás gyermekünk részére – megfelelő szintű- saját
Cambridge óvodás angol tancsomagot biztosítunk, mely tartalmazza
a
tananyagokat és CD-t. Ennek segítségével otthon is
nyomon követhető és segíthető a gyermekek angol
nyelvi fejlődése.
Angol nyelvű pedagógusaink a Cambridge
oktatási módszerek elvárásainak és
tanmenetének megfelelően oktatják
gyermekeinket.
CAMBRIDGE English Sports Kindergarten
a British Council Cambridge Young Learners
English Tests Nyelvvizsgára való Felkészítő és
Előkészítő Központja

A Cambridge Young Learners English Tests nyelvvizsgáit ajánljuk
minden gyermekünknek és szüleiknek, aki
•
egy külső megerősítést szeretne, hogy milyen szinten áll a
gyermek angoltudása.
•
gyermekeink rutint szereznek a vizsgával kapcsolatosan, ezzel
elősegítve iskolai „szereplésüket”
•
vizsgahelyzetekben magabiztosabbak, nyugodtabbak lesznek
•
szilárd alapokat és jó belépőt szeretnének egy emelt szintű
gimnáziumi felvételhez

Csoportjaink szintrendszeri elosztása :

Key Stage 1- (3-4 years)
Year of intensive Language Learning
Suzy Group
Pedagógusok:
1.angol
2.magyar
Cambridge tankönyvcsomag : Hippo
and Friends 2
Gyermekeink első óvodai évüket „nyelvi
előkészítő csoport” -ban töltik, ahol a csoport egyik pedagógusa már angol nyelvű. A
gyermekek életkorára kiemelt figyelmet fordítva játékos formában, de intenzív képzésben
indul be a nyelvoktatás. A csoport képzésének a célja, hogy a gyermekek az év végére olyan
magabiztos és használható nyelvtudással rendelkezzenek, melyre a következő
évfolyamoktól sikeresen építkezhetünk. A hangsúlyt legfőképpen a kommunikatív
képességek kialakítására helyezzük.
Ebben a csoportban szervezett játék-programmal dolgozunk, melyben a napi
tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermeki közösségben történő szocializációra,
rengeteg játékra és fejlődésre.
Angol nyelvi környezetben kreatív és szórakoztató módon kézműves tevékenységekkel
fejlesztjük a finom motorikát, sokat zenélnek és énekelnek a gyerekek, a nagymozgásos
tevékenységet pedig
sport tevékenységgel
fejlesztjük.
Magyar óvodai
nevelési program

Key Stage 2 - (4 - 5 years)
Stuart Group
Pedagógusok:
1.angol
2.magyar

Cambridge tankönyvcsomag : Playway English 1.
Az intenzív nyelvi képzési év után, a már biztos
alapokra építkezve történik a további angol
nyelvi fejlesztés. A csoport angol pedagógusa
mellé belép a magyar óvodapedagógus, ki a
magyar pedagógia programot emelt
óraszámban fejleszti, továbbra is „magyar órák”
keretein belül.

Ebben a csoportban folytatjuk a finom motorikus fejlesztést kézműves tevékenységek,
valamint bevezető zsírkréta-, és ceruza-munkák segítségével, a nagymozgást pedig
tornával, sok mozgással fejlesztjük.
Gyermekek az életkoruknak megfelelő élményekre tesznek szert, többek között játékos
dramatizálás, játék járművek és mászókák, kirakók, építőkockák használata révén, illetve
lehetőségük nyílik beszélgetésre és egyszerű mesék hallgatására.

Key Stage 3. (5 - 6 years)
Garfield Group
Pedagógusok:
1.angol
2.magyar
Cambridge tankönyvcsomag : Playway
English 2.
Az angol nyelvi képzésünkben ebben az
évben itt már kiemelt figyelmet fordítanak
pedagógusaink a nyelvtani alapok képzésére, annak finomítására, a helyes angol
nyelvhasználatra. Magyar pedagógia programot továbbra is magas óraszámban fejlesztik
óvodapedagógusaink „magyar órák” keretében belül.
Ebben a csoportban ismerkednek meg és foglalkoznak a gyerekek olvasás- illetve íráselőkészítő tevékenységekkel, melyek elvezetik őket a majdani általános iskolai tantárgyakhoz.
Számfogalom - előkészítő gyakorlatokkal – csoportosítással, számolással és összepárosítással –
sajátítják el a későbbi matematikai feladatmegoldás alapjait.
Megismerkednek az alapvető matematikai fogalmakkal és erősödik problémamegoldó
képességük. Fejlődik a koncentrációjuk, memorizálnak és felismernek tárgyakat forma, szín
és méret alapján.
Az ötéves gyerekekben egyre élénkebb az érdeklődés közösségük és környezetük iránt,
valamint gondolkodásuk egyre bonyolultabb összefüggésekre képes, mely megköveteli a
memóriájuk és a finom motorikus készségeik fejlődését.

Pre-School Group (6 - 7 years)
Pedagógusok:
1. angol
2. magyarf
3. fejlesztő pedagógus

Cambridge tankönyvcsomag : Playway English 3.
Iskola-előkészítő programunk integrált, tematikus megközelítést alkalmazva fedi le a nyelv,
matematika, természettudományok, társadalomtudományok, művészetek, számítógép, zene,
dráma, testnevelés tárgyköreit.
Folytatódik az olvasás- illetve írás-előkészítő
tevékenységek, szövegértés, betűk, számok
ismerete, helyes ceruzafogás fogalma,
használat.
A hatéves gyerekek aktívak, verbális
önkifejezésük egyre hangsúlyosabb szerepet
kap, feltámad bennük az érdeklődés a játékok
és játékszabályok iránt, mely élmények révén
új fogalmakat és problémamegoldó
készségeket sajátítanak el. Ennek következtében az aktív tevékenységek és a kísérletezés
jobban illik ehhez az életkorhoz, mint a mechanikus, asztal melletti munka.
Nagy hangsúlyt fektetünk – óvodánk logopédusának bevonásával – a tiszta és helyes
nyelvhasználatra elsősorban az angol nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára
–, valamint a magyar nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára.
Megismertetjük Magyarország hagyományait, történelmét és kultúráját az oktatást és társas
együttlétet célzó, rendszeres kirándulások révén.
Programunk külön részeként kiemelten jelen van az iskola-előkészítő képzési tevékenység
E csoportos gyermekeink az óvoda által biztosított
PreSchool / iskola előkészítő tancsomagokkal
rendelkeznek (angol, matematika, ének-zene, természet- és
társadalom ismeret,
erkölcstani ismeretek, informatika,

szövegértés, ceruza fogás, vonalvezetési ismeretek)
Ezen az évfolyamon Erkölcstani oktatásunk keretén belül
külön figyelmet fordítunk a tegeződés-magázódás
nyelvhasználat kialakítáára és annak elsajátítására.

CAMBRIDGE

Nemzetközi Sportóvoda
egyéni fejlesztő programjai igazodnak gyermekeink
egyedi képességeihez és fejlettségi szintjéhez.

Minden fejlesztő és sportképző programunk
játékos formában történik,
kiemelt figyelemmel
gyermekeink óvodás életkorára.
Sportszakosztályi képzéseinken alapképzések
kerülnek oktatásra, intézményünk nem
elkötelezett az élsport képzésre.
Sportképzésünk céljai a sport, mint egyéni
életforma / annak szeretetének átadása,
alapjainak letevése gyermekeink életében.

SPORTS PROGRAM
Cambridge English Spor ts
Kindergarten a
M O B – Magyar Olimpiai Bizottság –
a Magyar Úszószövetség és Tornaszövetség
utánpótlás keret nevelését folytatja.

Két sportági szakosztály működik óvodánkban, melyben mindkét
sportág kiemelt képzéseként magas óraszámú oktatást foglal magában,
diplomás, mester edzőkkel.
A sportági szakosztályba való kerülés
követően kerül kiválasztásra:

a gyermek beiratkozását

Úszó Szakosztály

Ritmikus Gimnasztika
Szakosztály

Úszó Szakosztály
Úszó Szakosztályi képzések:
Edzések:
heti 3 – úszás oktatás
Helyszín: Kocsis Sándor Sportközpont – Újhegyi Uszoda
Az úszás az egyetlen a sportok közül, amely nem terheli a
csontrendszert – elsősorban a gerincoszlopot – és nem hogy gátolja,
de elősegíti a növekedést.
Az úszás arányosan fejleszti a test minden
izmát, fejleszti a keringést, a
hajszálérrendszer kialakulását. Az úszás,
mint alapsport elősegíti a sportoláshoz
szükséges laza izomzat kifejlődését. A
felsoroltak miatt más sportágakban is
könnyebb a fejlődés. A 3-6 éves időszak épp
oly érzékeny a fejlődésében, mint az első
gyermeki évek, hiszen csontozatuk erősödik, növekedésnek indul,
ezzel együtt izomzata is fejlődik, közösségbe kerül, és elkezdi
kialakítani társas kapcsolatait is.
Ebben az életszakaszban kialakított rendszeres tevékenységek
meghatározzák a gyermek életvitelét, ezért az úszásnak nem szabad
hiányoznia ebből az életkorból sem.
Ezt tartva szem előtt alakítottunk ki úszás fejlesztő
tanmenetünket, egy olyan speciális vízi foglalkozási
szisztémát, képzési módszer tant, amely
alkalmazásával ez a korosztály játszva tanulhat a
vízben látványos fejlődése mellett.
Az úszó mozgás harmonikus, összerendezett, ezáltal a
gyermek mozgása is koordinált lesz, ami jótékonyan
hat a lelki folyamatokra is. Az összerendezettségnek köszönhetően az
esztétikai érzéket is fejleszti.
Az értelmi nevelés részeként szorosan kapcsolódik a szabályok
betartása, ezek ismerete, az országos és nemzetközi szintekről való
tájékozottság és az ebben való jártasság.

Úszás során a gyermek személyiségfejlődésen megy keresztül:
fejlődik a kitartása, motivációja, önfegyeleme, önbizaloma,
fájdalomtűrése.
Az állóképesség lelki tényezői közé tartozik a
monotónia tűrés, a tartós érdeklődés, a
motivációs bázisok és a hosszantar tó
figyelem. Az állóképesség alapja a kitartás,
önfegyelem és a küzdőképesség.
Úszás fejlesztő programunk heti 3 vízi edzést és foglal magában.
Száraz edzésünk a vízben végzett mozdulatok, tartások előkészítése,
fejlesztése és erősítése diplomás edzőkkel.

Úszás sportképző programunk
felépítési rendszere:

CAMBRIDGE ENGLISH SPORTS KINDERGARTEN
Cambridge Angol nyelvű Úszó Óvoda

I. Level
Suzy Group
Age: 3 - 4
Vízhez szoktatás / kis vízben

II. Level
Stuart Group
Age: 4 - 5
Vízhez szoktatás / mély vízben

III. Level
Pre-School Group
Age: 5 - 7
Vízhez szoktatás / mély vízben

- merülés

- merülés

- merülés

- levegővétel, kifújás

- levegővétel, kifújás

- levegővétel, kifújás

- lebegés

- lebegés

- lebegés

- siklás

- siklás

- siklás

- vízbeugrások

- vízbeugrások

- vízbeugrások

- vízi játékok

- fejesugrás alapgyakorlatai

- fejesugrás

- vízi játékok

- vízi játékok
- rajt, forduló
- versenyekre való mentális felkészítés
- versenyek

Úszásnemek tanítás / Kis vízben
- hátúszás alapelemeinek ismerete

Úszásnemek tanítás / Kis vízben

Úszásnemek tanítás / Mély vízben

- hátúszás (kar, lábtempó)

-mellúszás

- gyorsúszás (kar, lábtempó)

-gyorsúszás

- mellúszás (lábtempó)

-hátúszás

Ritmikus Gimnasztika Szakosztály
RG Szakosztályi képzések:
Edzések:
heti 2- 3x – ritmikus gimnasztika edzés
heti 1x – balett oktatás
Helyszín: Cambridge óvoda tornaterme
A CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda
e g y b e n a M a g y a r To r n a s z ö v e t s é g
tagóvodája – Ritmikus Gimnasztika
Szakosztály utánpótlás kerete nevelkedik.
Edzőnk : Soós Viktória, ki ebben a
sportágban több évtizedeken keresztül elért
hatalmas sikerekkel, edzői
diplomával rendelkezik.
Fő célkitűzésünk a spor t szeretetének a
megismertetése, az egészséges életmódra való
nevelés. Gyer mekeinkkel éves ter v alapján
mesteredző foglalkozik, edzés anyaga kiegészítve
balett oktatással.
Az edzőink a gyermekekkel játékos formában
megismertetik a Ritmikus Gimnasztika alapelemeit, majd később a
szerenkénti technikai elemeket is.
Fejlesztik állóképességüket, tartásukat, izomzatukat. Ez
a sport az alapja minden sportnak, mert mindazokat az
előnyöket biztosítja, amire eg y egészséges
kisgyermeknek szüksége van és szüksége lehet a
későbbiek folyamán.
A sportág mozgás anyaga biztosítja a harmonikus testi
fejlődést, biztosítja a helyes testtartást., a tudatos mozgások
kialakulását, fejleszti a ritmusérzéket és koordinációs készséget.
Sportszakosztályi képzéseken felül – fakultatív
programként – lehetőség nyílik :
- show-dance, korcsolya, lovaglás, tenisz
sportképzésekre

Leginkább alkalmas a
test alapképzésére,
ezáltal a későbbiek
folyamán bármilyen
más sport űzésére is
kiváló alapot nyújt.

SZABAD JÁTÉK
Napi fejlesztő foglalkozásaink (pedagógia
és sportképző programjaink) a délelőtti
órákban történik, foglalkozásaink között
k i e m e l t fi g y e l m e t
fordítva a játékidőre.
Délutáni órákban a játékidőt - időjárás
függvényében - gyermekeink a szabadban vagy
a csoportszobákban töltik.

ÉTKEZTETÉS
Óvodánk napi életében a rekreáció alapos megalapozása a legfőbb
törekvésünk, reform étkeztetést biztosítunk gyermekeink részére.
Sportóvoda révén gyermekeinknek
kizárólag
egészséges , friss élelmiszerek (szárnyasok, halak,
teljes kiőrlésű gabonafélék) kerülnek a gyermekek
asztalára.
Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik–
szakképzett szakácsunk biztosítja gyermekeink napi
4x ételszükségletét, meleg, házias étrenddel.
Vitaminpultunkon gyermekeink önkiszolgáló jelleggel ehetik a friss, nyers
gyümölcsöket, zöldségeket.
A gyermekek egész napos folyadékbevitelét az
Aquastella Kft. Csillaghegyi ter mészetes
ásványvize biztosítja, amely összetétele a testi és
szellemi fejlődéshez szükséges ásványi anyagokat
biztosítja gyermekeink részére.
Gyermekeink az óvodába kihelyezett vizes
automata gépeket önkiszolgáló jelleg gel
használhatják.
Óvodás g yer mekeink napi
étkeztetése saját étter münben
történik.

CAMBRIDGE
Egyenruha
Nemzetközi óvodai
szabályzatunk szerint oktatási évünkben
kötelezően előírja gyermekeink részére a Cambridge egyenruha
viselését.

CAMBRIDGE
Minibus
Service
1.
DOOR TO DOOR SERVICE :
Háztól-házig Szolgáltatás, személyre szabott, rugalmas szolgáltatás
2.
SHUTTLE BUS SERVICE :
Gyűjtő fuvar Szolgáltatás. Budapest, Dél-pesti
gyűjtőfuvar reggel és délután

agglomeráció főbb pontjairól

Felvevő pontok :
•
Bp. IX. Kerület - Népligeti metróállomás - Busz pályaudvar
•
Bp. XIX. Kerület – Határ úti metróállomás – Európark
•
Bp.X.Kerület – Kőbánya-Kispest metróállomás
•
Bp. XIX. Kerület – Koós Károly tér
•
Bp. XX. Kerület Erzsébet Központ - McDonald’s
•
Bp. XXI. Kerület – Csepel Pláza – McDonald’s
•
Bp. XXIII. Kerület – Hősök tere
•
Bp. XVIII. Kerület – Pestszentimre Központ
•
Bp. XVIII. Kerület Nagykőrösi út-Méta u. - McDonald’s
•
Bp. XVIII. – Kerület - Sallai ltp.
•
Vecsés – Market Central – McDonald’s

A Magyar Nevelési és Oktatási Intézmények
Szövetsége által minősített intézmény

Nemzetközi Oktatási érdemrenddel
kitüntetett intézmény

CAMBRIDGE ENGLISH SPORTS
KINDERGARTE
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CAMBRIDGE Budapest Language School

H – 1182 Budapest, Gyergyó u. 16.
Tel: +36-30-455-1113
www.sportovi.hu
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