FERENCVÁROSI UGRIFÜLES ÓVODA
Budapest 1091. Hurok u. 9.

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020-2021

Jogszabályi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 23. § értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
1. Az óvoda vezetője, elérhetősége:
Pintérné Nagy Dóra – óvodavezető helyettes
1091. Budapest Hurok u. 9.
Telefon: 3-770-691
E-mail: info@ugrifulesovoda.hu
2. Óvodai felvételi eljárás rend a koronavírus terjedése okán kihirdetett vészhelyzet
idejére
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján
minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a
nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai
nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő
életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani
iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es
nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter
határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen
járjanak el:
Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük
szerinti körzetes óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné
gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének
megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben –
személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020.
április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan
nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok
bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan
óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt
biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen
gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is.
Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a
kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy
a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt
biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is
teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások
időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket
tájékoztatja.
A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére
vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt
és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

3. Az Alapító okiratunkban meghatározott feladatok:
• óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
• óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
• sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a Fővárosi 3.sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság, és a Beszédvizsgáló szakvéleménye, és
intézmény kijelölése alapján az alábbiak szerint:
✓ beszédfogyatékos,
✓ érzékszervi fogyatékos (hallásfogyatékos),
✓ enyhe értelmi fogyatékos
✓ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek

•

óvodai intézményi étkeztetés

4. Térítési díjak befizetése, diétás étkezés, ingyenes étkezés
•

Amennyiben a szülő nem tud gondoskodni gyermeke étkezésének befizetéséről, az
étkezésre nem jogosító időszakban is köteles gyermekét óvodába hozni, hogy eleget
tegyen az óvodakötelezettségről szóló előírásoknak: a gyermek legalább négy óra
időtartamig – azaz 8.00-12.00 óráig – óvodai nevelésben köteles részt venni. 12 órakor a gyermek
a szülővel-hozzátartozóval- haza távozik.

•

A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezés térítési díjának befizetési
kötelezettsége alól a meghatározott napokon. Az ingyenesen étkező gyermekek szülei
havonta, határidőre kötelesek írásos nyilatkozatot leadni az étkezés megrendeléséhez.

•

Diétás étkezés kizárólag szakorvos által igazolt esetben vehető igénybe, az igazolásban
feltüntetett időtartamra. Az igazolást a FIÜK dietetikusa az ellátó konyhának juttatja el, és
rendszeresen ellenőrzi annak érvényességét. A diétás étkezés lemondását csak orvosi
igazolással lehet megszűntetni az érvényesség lejártán belül.

•

A FIÜK dietetikusa rendszeresen tart fogadó órát a szülők számára, melynek időpontjáról
előre értesítjük Önöket.

•

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges, hogy a szülő/törvényes képviselő kitöltse,
és benyújtsa a 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet 6. mellékletében szereplő nyilatkozatot
minden nevelési év elején.

•

Ingyenes étkezésben részesülhet, aki
✓ rendszeres
✓ három,

gyermekvédelmi kedvezményt kap,

vagy több gyermeket nevelő családban él (magasabb összegű családi pótlékot

kap),
✓

tartósan beteg vagy fogyatékos, olyan családban él, ahol tartósan beteg, vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,

✓

családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

A szülő különleges felelőssége, hogy ingyenesen étkező gyermekét mindig időben lemondja!

A BEFIZETÉSSEL, LEMONDÁSSAL, JÓVÁÍRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
• 2020 szeptemberétől csak átutalásos étkezés térítésre van lehetőség.
• Az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon a pénztárosnál
• Étkezés lemondása kizárólag telefonon sms formájában, illetve e-mail címen írásban
tehető
meg az óvoda pénztárosánál:
✓ A lemondás 24 órás eltolódással lép életbe. Teljes hét lemondására a tárgyhét előtti
pénteken reggel 9 óráig van lehetőség. Automatikus lerendelés nincs, csak a
megjelölt napokat tudjuk lemondani.
✓ A gyermek távozása esetén a jóváírt napjainak visszatérítésére a következő havi
befizetésnél van lehetőség
5. A nevelési év rendje:
Sorszám
Terület
1.
Nevelési év:
- szorgalmi időszak:
- nyári időszak:
2.
Napi nyitvatartás:

3.
4.

Téli szünet:
Nyári zárás várható ideje:

Időpont
2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.
2020. szeptember 1. – 2021. május 31.
2021. június 1. – 2021. augusztus 31.
6 - 18 óráig összevont ügyelet a kijelölt
csoportban:
- reggel: 6 - 7 óráig
- délután: 17 - 18 óráig
2020. december 23. – 2021. január 01.
2021. július 26. – 2021. augusztus 20.

6. Nevelés nélküli munkanapok várható időpontjai:
A 11/1994(VI.8.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés
nélküli munkanapot vesz igénybe, amely időpontról a szülőket legalább 7 nappal korábban értesíti.
A nevelésnélküli napok várható időpontjai:
Sorszám

1.

2.
3.
4.
5.

Esemény
Tanévnyitó értekezlet:
• Tanév értékelése
• Következő
nevelési
év
előkészítése
• Munkaterv elfogadása
Nevelői értekezlet
Nevelői értekezlet
Nevelői értekezlet
Tanévzáró értekezlet
• Szervezet fejlesztő nap – külső
helyszín

Időpont

Formája

2020. 08. 29.

1.nevelés nélküli munkanap

2020. 11. 13.
2021. 01. 15.
2021. 03. 26.

2. nevelés nélküli munkanap
3. nevelés nélküli munkanap
4. nevelés nélküli munkanap

2021. 06. 11.

5. nevelés nélküli munkanap

7. Ünnepek, rendezvények, események várható időpontjai:
Ünnepek az óvodában
2020. 12. 04.
2020. 12. 16.
2021. 03. 12.
2021. 04. 07.
2021. 04. 26 - 04. 30
2021. 05. 20 – 05. 31

zártkörű
zártkörű
zártkörű
zártkörű
nyitott
nyitott

Rendezvények az óvodában
2020. 12.
2021. 02. 15 – 02. 19
2021. 04. 14.-15.
2021. 06. 01.

nyitott
zártkörű
nyitott
zártkörű

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mikulás
Karácsony
Március 15.
Húsvét
Anyák napja
Évzáró

1.
2.
3.
4.

II.
Adventi gyertyagyújtás
Farsang
Ugrifüles napok
Gyermek nap

1.
2.
3.
4.

III.
Kerületi rendezvények
Lakótelepi vigasság-sport vetélkedő 2020. 09.
Ferenc napi óvodás játékok
2020. 09. 24.
Mesemondó találkozó
2021. 01.
Sport – és tánctalálkozó
2021. 04.

zártkörű
zártkörű
nyitott
nyitott

8. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok
✓ Szervezeti és Működési Szabályzat
✓ Házirend
✓ Működési, irányítási terv
✓ Pedagógiai Program
9. Óvodapedagógusok, nevelőmunkát közvetlenül segítők száma 2020. 09. 01-én:

Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes
Óvodapedagógus
Pedagógiai asszisztens
Dajka
Konyhai dolgozó-dajka

Engedélyezett
álláshelyek
1 fő
1 fő
9 fő
1 fő
4 fő
2 fő

Betöltött
álláshelyek
1 fő
1 fő
8 fő
1 fő
4 fő
1 fő

Megbízás
határozott időre

1 fő
-

Végzettség
felsőfokú-szakvizsgázott
felsőfokú-szakvizsgázott
felsőfokú
OKJ tanfolyam
-

10. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4 csoport
Csoportlétszámok:
Csoportok
Törpikék csoport
Kipikopi csoport
Dumbó csoport
Micimackó csoport

Tényleges
létszám
21 fő
23 fő
21 fő
22 fő
87 fő

SNI
2 fő
-

SNI
3 fő
2 fő
2 fő

Számított
létszám
21 fő
23 fő
21 fő
23 fő
88 fő

BTM
1 fő
1 fő

11. Nevelőmunkánkat segítik:
Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei
Logopédus
heti 12,5
óra
Fejlesztőpedagógus
heti 5 óra
Pszichológus
heti 4 óra
Dr. Török Béla Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő iskola, EGYMI
és Kollégium
Gyógypedagógus (utazó
heti 4 óra
szurdopedagógus)

Budapest, 2020. szeptember 01.

Pintérné Nagy Dóra
óvodavezető helyettes

