UGRIFÜLES ÓVODA
1091. Budapest, Hurok u. 9.
OM:034402

Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII. 28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról 23§- a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az óvoda megnevezése
Az óvoda címe, székhelye,
elérhetősége

OM azonosító
Az intézmény törzsszáma

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzat
Ugrifüles Óvoda
1091. Budapest, Hurok u. 9
Tel/fax: 06-1-3770-691
E-mail: ugrifulesovi@freemail.hu
Óvodavezető: Kékesi Györgyné
Óvodavezető-helyettes: Módán Ágnes
034402
679473

1. Óvodapedagógusok száma: 9 fő
ebből
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
ebből Vezető óvodapedagógus – közoktatás vezető
ebből
Szakvizsgázott
ebből
Folyamatban van a szakvizsga

9 fő
3fő
3 fő
1 fő

2. Pedagógiai asszisztens
ebből Pedagógiai asszisztens
3. Technikai dolgozók száma: 6 fő:

ebből
ebből
ebből
ebből
ebből

Dajkai képesítéssel rendelkezik
Csecsemő és kisgyermekgondozó
Érettségizett
Szakmunkás képző
Kertész

1 fő

- 4 dajka
- 2 konyhai dolgozó
- ¼ kertész
5 fő
2 fő
4 fő
1 fő
½ fő

4. Az óvodai csoportok neve, száma:
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:

4 csoport
88 fő
24 fő
20 fő
24 fő
20 fő

Kipi-kopi csoport
Törpikék csoport
Micimackó csoport
Dumbó
csoport
5. Az óvodai nevelés rendje:
Megnevezés
Óvodai nevelés
első napja
Óvodai nevelés
utolsó napja

Év
2018.

hó
09.

nap
01

2019.

08.

31

6. Az óvoda nyári zárása:
Kezdet
2019. 06. 24.

Vége
2019. 07. 22.

7. Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet
értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli
munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7
nappal előbb értesíti.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek
megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2018. 08. 31. péntek / tanévnyitó/ még a nyári összevonás alatt
2018. 10. 13. szombat
2018. 11.
2018. 12.01. szombat
2019. 03.
2019.06. tanévzáró

8. Nyílt napok az Ugrifüles Óvodában:
a. 2019. 04.17 – 18 szerda, csütörtök
9. Beiratkozás ideje:
a. 2019. 04.
10.Felvételi lehetőség:
a. Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét
betöltötte az adott nevelési évben.
b. Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a
felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden
településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
c. Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni,
illetve az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első
napjától.
11. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Az étkezési térítési díj 370.-/fő / nap/
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
- tartósan beteg gyermeket, Sajátos nevelési Igényű gyermeket
- három vagy több gyermeket nevelő családban élőt

- Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes szociális ügyintézőnél
kell igényelni.
- Második esetben orvosi, illetve szakértői szakvélemény szükséges.
Mind két esetben a határozatot az óvoda vezetősége, illetve az élelmezésvezető
felé kell benyújtani.
-A három vagy több gyermekes család esetében az étkezési kedvezményre
jogosító nyilatkozatot külön forma nyomtatványon az óvodatitkár- pénztáros
részére kell benyújtani.

12. Ünnepek és megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a pedagógiai Program és
az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. / részletes tervezésük a
csoportnaplókban/
13. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
a.
b.
c.
d.

Házirend
Pedagógiai Program
SZMSZ
Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben nyilvánosságot biztosítunk.

Budapest, 2018. 09. 01.

Kékesi Györgyné
Óvodavezető

