
Kedves Szülők! 

Lippai Judit vagyok, a Süni Óvodák új pszichológusa. Szeretnék Önöknek néhány mondatban 

bemutatkozni, illetve tájékoztatást nyújtani arról, milyen formában fogom segíteni 

gyermeküket az év során.  

Pszichológus végzettségemet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem. Jelenleg 

óvodapszichológusi tevékenységem mellett a művészetterápia területén folytatok 

posztgraduális tanulmányokat. 

Munkám fő célja a gyermekek lelki egészségvédelme és az óvodai közösségbe való sikeres 

beilleszkedés elősegítése szoros együttműködésben a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal. 

A szülői/pedagógusi jelzések alapján elsősorban csoportban történő megfigyeléseket végzek. 

A nevelői környezettel közösen azon dolgozom, hogy a felmerülő problémákat saját 

erőforrásaikra támaszkodva tudják megoldani. Amennyiben egyéni terápia/egyéb kezelés 

szükségessége merül fel, segítem Önöket, hogy eljussanak pedagógiai szakszolgálathoz vagy 

más szakellátást biztosító intézményhez. 

Keressenek bizalommal az alábbi nehézségekkel kapcsolatban:  

- Beilleszkedéssel és az óvodai élethez való alkalmazkodással összefüggő problémák 

- Szabályozási nehézségek: biológiai funkciók szabályozásának nehézségei, 

hangulatszabályozás, indulatkezelési problémák 

- Szociális/teljesítménnyel kapcsolatos szorongás  

- Élethelyzeti változásokból fakadó problémák: költözés, óvodaváltás, kistestvér 

születése 

- Krízishelyzet a gyermek közvetlen környezetében: szülők válása, betegség, haláleset 

- Iskolaérettséggel összefüggő kérdések. 

 

Kérem, amennyiben szeretnének a konzultáció lehetőségével élni, szándékukat az 

ovipszicho12@gmail.com email címen előre jelezzék! 

A Süni Óvodában szerdánként, a Tagóvodában a páros hétre eső keddi napokon 8:00-12:00 

óra között vagyok elérhető. Jelenleg a járványhelyzetre való tekintettel elsősorban online 

formában várom Önöket. 

Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak hozzám bizalommal! 

Budapest, 2021.12.09. 

Üdvözlettel, 

Lippai Judit  

mailto:ovipszicho12@gmail.com


Óvodapszichológiai alapszolgáltatást elfogadó szülői nyilatkozat 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

Tájékoztatjuk, hogy óvodánkban óvodapszichológus segíti a gyermekek 

személyiségfejlesztését és lelki egészségvédelmét, valamint a nevelő-oktató munka 

hatékonyságát. Munkáját a Köznevelési Törvény és a pszichológusok számára kialakított 

Szakmai Etikai Kódex alapján végzi.  

Az óvodapszichológus szülő -és pedagóguskonzultációt, krízistanácsadást, csoportos 

megfigyelést és mentálhigiénés megelőző tevékenységet folytat. Egyéni tájékoztatás és 

szülői beleegyezés mellett közvetlen pszichológiai foglalkozást is végezhet. Az 

óvodapszichológus tevékenysége nem helyettesíti a terápiás vagy orvosi kezelést. 

Amennyiben a szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek látszik a terápia vagy más 

kezelés folytatása, úgy az óvodapszichológus ezt jelzi a szülőnek és tovább irányítja a 

gyermeket a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 

A megadott időkeretben rendelkezésre áll a szülők által kezdeményezett egyéni segítő 

beszélgetésre, valamint tanácsadói tevékenységre.  

Az Nktv. felhatalmazása alapján az óvoda jogosult a gyermekeknek a törvényben 

meghatározott személyes adatai kezelésére. Ilyen adat többek között a gyermek sajátos 

nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adat, melyeket a pedagógiai szakszolgálat intézményei és az 

óvoda jogosult egymás között továbbítani a gyermek megfelelő ellátása érdekében a 

jogszabályban és a szakmai (etikai) szabályzatokban előírt szigorú titoktartási szabályok 

betartása mellett. A gyermek adatainak jogszabályi felhatalmazás alapján történő kezelése az 

óvoda SZMSZ-e/adatkezelési szabályzata szerint történik.  

 

Szülői nyilatkozat: 

Aláírásommal elismerem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul veszem. 

Közös szülői felügyelet esetén a tájékoztatást a gyermek felügyeleti jogát gyakorló másik 

szülő is megismerte és annak tartalmával egyetért.  

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: ovipszicho12@gmail.com 

Kelt: Budapest,  

A gyermek neve:  

Szülő neve:  

Szülő aláírása: 
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