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KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017-2018. nevelési év
Az intézmény igazgatója: Kissné Mórocz Gabriella
Fogadó órája: előre egyeztetett időpontban, minden hónap első hétfőjén: 15 órától 17
óráig.
Igazgató helyettes: Tircsiné Lovász Renáta
Intézmény fenntartója: OMSZI Nonprofit Kft.
Az óvoda felügyeleti szerve (törvényességi, gazdasági, szakmai): a fenntartó
Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású intézmény óvoda-bölcsőde
Az intézmény alapfeladata: óvodai nevelés
Óvodánk három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig vehet fel gyermekeket, a fenntartó
által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.
Az alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszám: 145 fő
Intézményünkben szervezeti egységként 3 bölcsődei csoport 36 fő férőhellyel működik.
Óvodapedagógusok száma: 12 fő
Iskolai végzettség: 12 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik
Ebből: 2 fő szakvizsgával rendelkezik
Nevelőmunkát közvetlenül segítők: 8 fő, ebből
o 6 dajka / 4 fő dajkaképző, 2 fő szakiskola/
o 2 pedagógiai asszisztens
o 1 óvodatitkár
Nevelő-oktató munkákat segíti: utazó logopédus
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Az óvodai nevelési év rendje: a nevelési év 2017.09.01.-től 2018.08.31-ig tart. Június 15.-től
összevont csoportokkal működünk.
Az óvodai nevelés első napja: 2017.09.01.
Az óvodai nevelés utolsó napja: 2018.08.31.
Az intézmény hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik.
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: reggel 7 órától délután 17.30.-ig.
Csoportösszevonás keretében reggel 7-8 óráig és délután 17-17.30 óráig tevékenykednek a
gyermekek.

Az óvoda nyári zárásának várható időpontja: 2018. 07.23.-tól 2018.08.20.-ig
Nyitás napja: 2018.08.21.

Óvoda férőhelyének létszáma: 145 fő, 6 óvodai csoport
Bölcsőde férőhelyének létszáma: 36 fő, 3 bölcsődei csoport

Gyermekek létszáma: 99 fő
kiscsoport: 18 fő
kiscsoport: 18 fő
középső csoport: 16 fő
középső csoport: 15 fő
nagycsoport: 19 fő
nagycsoport: 13 fő

Óvodai felvétel, elhelyezés

A következő nevelési évre történő beiratkozás – fenntartó által meghatározottak szerint – a
tárgyév májusában az óvodában történik. Az óvodai beiratkozás / jelentkezés/ ideje, módja 30
nappal előbb meghirdetésre kerül a helyben szokásos módon /plakátok kihelyezésével/ az

BÍRÓ UTCAI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
1122 Budapest Bíró u.3. Tel.: 355-2019, Fax: 212-1078

óvoda hirdető tábláján. Az óvodahasználók körét és a térítési kötelezettséget a fenntartó által
kiadott „Felvételi rend” tartalmazza. 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 beadott igények elbírálásáról, felvételről az intézmény igazgatója dönt. XII.
kerületben lakó jelentkező esetében egyeztet az Önkormányzat illetékes irodavezetőjével.
Óvodánk Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország területéről, Budapest XII.
kerület, és Budapest Főváros azt körülvevő agglomerációból fogad gyermekeket.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyerekek felvételéről az óvoda
igazgatója dönt.
Az intézményi étkezési térítési díj:
Az óvoda étkezési térítési díja 400 Ft/nap
Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
 Pedagógiai Program
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Házirend,
 Éves munkaterv
 Intézményi önértékelés
Az intézményünkben dokumentációk nyilvánosságát az óvodavezető irodájában biztosítjuk.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra
kerül. Helyi szokás szerint a csoportok hirdetőtábláján is megtalálható.
Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések, jeles napok rendje a Pedagógiai Program és
az éves munkatervben meghatározottak szerint történik.
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Alkalom

Időpont

Játszónap új óvodásoknak,
bölcsődéseknek

2017.08.31.

Születésnapok

egész évben

Séták, programok

egész évben témákhoz kapcsolódva

Állatok világnapja

2017.október 04.

Szüreti mulatság

2017. október 19.

Mikulás

2017. december 06.

Advent, ráhangolódás az ünnepre

december hó

Karácsonyi műsor

2017 december 18.

Farsangi mulatság

2018. február 08.

Március 15.

2018. március

Víz világnapja

2018. március 22.

Húsvét

2018. április

Föld Napja

2018. április 22.

Anyák Napja

2018. április vége

Madarak-fák napja

2018. május 10.

Gyermeknap

2018. május 31.

Apák napja
Évzáró

2018. június 15-ig.

Nyugdíjas pedagógus otthon

2017. október 03.
2018.június,
alkalomszerűen

Színészotthon lakóinak köszöntése
Iskolalátogatás

2018. április-május

