Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde
1122 Budapest, Bíró u. 3

KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020/2021-es nevelési év
A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az intézmény megnevezése
Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde
többcélú, közös igazgatású intézmény,óvoda-bölcsőde
Az intézmény típusa
Az intézmény címe, elérhetősége Székhely: 1122. Budapest, Bíró utca 3.
Telefon: 06 (1) 355-2019
E-mail:postmaster@biroovibolcsi.t-online.hu
Honlap: www.biro-ovibolcsi.omszi.hu

Az intézmény fenntartója

Igazgató: Kissné Mórocz Gabriella
Telefon: 06 (1) 355-2019
200443
385/2017(VII.17)
Óvodai férőhelyek száma: 145 fő
Bölcsődei férőhelyek száma: 36 fő
OMSZI Nonprofit Kft.

Az intézmény felügyeleti szerve
(törvényességi, gazdasági, szakmai)

OMSZI Nonprofit Kft.

OM azonosító
Alapító okirat száma
Az alapító okirat szerint

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).








Óvodánk három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig vesz fel gyermekeket, a
fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.
A Fenntartó által évente kiadott Felvételi Rend” tartalmazza az óvodahasználók
körét, térítési kötelezettségét, a beiratkozás idejét, mely az érdeklődök számára a
helyben szokásos módon, a faliújságon megtekinthető a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább 30 nappal.
Az óvoda működési köre:
Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország területéről fogad gyermekeket,
ha szülője, vagy törvényes képviselője, ill. a szülő vagy törvényes képviselő
munkáltatója vállalja, hogy a felvételi rendben meghatározott támogatási
hozzájárulást és étkezési térítési díjat megfizeti.
A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt jelent, ha gyermek legalább egyik szülője
Magyarország valamelyik minisztériumának, vagy ezen minisztérium felügyelete
és irányítása alá tartozó intézmény dolgozója, és/vagy
A XII. kerületben állandó lakcímmel rendelkezik és felvételi kérelmét az
Önkormányzat támogatja.
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A beiratkozásra meghatározott idő:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyerekek felvételéről az óvoda
igazgatója dönt.
 A következő nevelési évre történő beiratkozás – fenntartó által meghatározottak
szerint – a tárgyév májusában az óvodában történik. A beiratkozás időpontjával






igazodunk a Hegyvidéki Önkormányzat által meghirdetett időpontokhoz.
A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény működési rendjéről, pedagógiai programjáról, választ ad a
szülői kérdésekre. Kitöltésre kerül a jelentkezési lap, mely az adatokat, és a szülői
vállalásokat rögzíti. Amennyiben a járványveszély miatt módosulna a jelentkezés időpontja,
módja, a honlapon tájékoztatást teszünk közzé.

Az igényeket az intézmény által kiadott e célra rendszeresített lapon kell beadni, mely
beszerezhető a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde irodájában (Budapest,XII.ker.Bíró u. 3.)
és meghatározott határidőre az intézménybe kell benyújtani.
A jelentkezési határidő lejárta után felvételi lap csak abban az esetben fogadható el,
ha az intézmény rendelkezik szabad férőhellyel. Ez esetben jelentkezés esetén a
felvételre év közben is sor kerülhet.



A beiratkozáshoz szükséges - jelentkezési lap, - a gyermek személyazonosítására alkalmas
személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolvány,születési anyakönyvi kivonat, - a szülő
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a gyermek esetleges
betegségeit igazoló dokumentum, - a gyermek TAJ kártyája



A beadott igények elbírálásáról, felvételről az intézmény igazgatója dönt. A XII.
kerületben állandó lakcímmel rendelkezők esetében egyeztet az Önkormányzat
illetékes irodavezetőjével.



Ha a szülő szeptember 5- ig nem jelentkezik az óvodában a felvételi igény törölhető.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
A térítési díj tárgy nevelési évre kerül megállapításra, a fenntartó által, melyet minden év
március végéig nyilvánosságra kell hozni.
A 2020/2021-es nevelési évben támogatási hozzájárulás összege: 432.000,- Ft/év, azaz
10 havi teljesítés esetén: 43.200,- Ft/hó, havi teljesítés esetén: 36.000,- Ft/hó.
A támogatási hozzájárulás összegét az étkezési díjjal együtt, tárgy havonként előre, a
tárgyhónap 15. napjáig előre kell megfizetni. Az étkezési hozzájárulás a támogatási
hozzájáruláson felül fizetendő. Fizetési kedvezményt az Önkormányzat biztosít a kerület
lakosainak havi 15.000Ft-ot / állandó lakcím- életvitelszerű itt tartózkodás / a
képviselőtestület döntése alapján. A szülő a kedvezmény mértékének megfelelően, a
meghatározottak alapján a nevelési év időszakában havonta fizeti a rá eső részt.
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A térítési díjat a tárgyhóra előre kell megfizetni, az étkezési díj túlfizetés összege a
következő havi étkezési díj összegéből levonásra kerül.
Étkezési díj összege: 620 Ft/nap/fő / a változtatás jogát fenntartjuk/
Ingyenesen étkezhetnek (igazolás+ehhez szükséges formanyomtatvány kitöltésével):
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
 tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére
függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
 akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság
 akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

A nevelési év rendje
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől - péntekig)
A nevelési év
2020. 09. 01-tól, 2021. 08. 31-ig tart.
Nyitva tartás:
7:00 –17.30. óráig
Csoportösszevonás keretében reggel 7 órától 8 óráig,
illetve délután 17 órától 17.30 óráig tevékenykednek a
gyerekek óvodapedagógus felügyeletével.

Az intézmény tervezett nyári zárása:

2021. 07. 26. – 08. 23.

Június 14-től összevont csoportokkal működünk.

Zárás előtti utolsó nap:

2021.07.23.

Nyitás első nap:

2021.08.23.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
 Pedagógiai Program
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Házirend az intézmény honlapján megtekinthetőek.
Ezen kívül az intézményünkben a dokumentációk nyilvánosságát az óvodavezető irodájában
biztosítjuk.
A Házirend egy példánya – az első szülői értekezleten - minden szülő számára átadásra kerül.
Helyben szokásos módon a csoportok hirdetőtábláján is megtalálható.
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A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik. A jelenlegi járványveszély miatt a
programokat a csoportokban, zártkörűen szervezzük, időpontjai módosulhatnak,
elmaradhatnak.
Alkalom

Időpont

Játszónap az új óvodásoknak

augusztus, a járványveszély
módosíthatja

Születésnapok

egész évben

Séták, programok

egész évben témákhoz kapcsolódva

Állatok világnapja

2020.október 5.

Szüreti mulatság

2020. október 15.

Mikulás

2020. december 07.

Advent, ráhangolódás az ünnepre

2020. december 11-15.

Karácsony

2020. december 18.

Farsangi mulatság

2021. február 11.

Március 15.

2021. március 12.

Víz világnapja

2021. március 19.

Húsvét

2021. április 01.

Föld Napja

2021. április 22.

Anyák Napja

2021. május 3-7.

Madarak-fák napja

2021. május 11.

Gyermeknap - Apák napja

2021. május 28.

Iskolalátogatás

2021. május

Évzáró

2021. június 11-ig
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Óvoda / 2020. október 1. adatok. /
Óvodapedagógusok száma: 10 fő
ebből
felsőfokú végzettséggel rendelkezik
ebből
Szakvizsgázott
ebből
Igazgató/ Intézményvezető

10 fő
3 fő
1 fő

Pedagógiai munkát segítők száma: 7 fő
ebből pedagógiai asszisztens
ebből
dajka
ebből
óvodatitkár

1 fő
5 fő
1 fő

Egyéb munkakörben dolgozók száma: 5 fő
ebből
konyhai dolgozók
ebből
gondnok

4fő
1 fő

Óvodai csoportok száma: 5
Kiscsoport
Kiscsoport
Középső csoport
Középső csoport
Nagycsoport

15 fő
12 fő
20 fő
21 fő
22 fő

Bölcsőde személyi feltételek /2020.október 1. adatok /
Kisgyermeknevelők száma: 6 fő
Bölcsődei dajkák száma: 2 fő

Bölcsődei csoportok száma: 3
1 csoport
2 csoport
3 csoport

12 fő
10 fő
11 fő
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