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ZO2í.-2a22, nevelési év

22912012 (VIII.28.) kormányrendelete anemzeti közrrevelésrőlszőlő
vé grehaj tás ítr őI 23, § - a értelmébenaz alábbl adatokat tes szük kőzzé:

törvény

Ferencvárosi kicsi Bocs ovoda

ővoda megnevezése

1092 Budapest, Erkel utca 10

Az óvoda címe, székhelye, elérhetősége

TeI: 06-I-211-6394
15.00

-

18,00-ig: 0630-1999-087

Óvodavezető:
Óvodavezető

Nagyné Dobó Erika

helyettes: Gosztom Istvánné

E-mail:
ferencvarosi.k i csiboc sovoda@ gmai 1. com

Alapító okirat száma
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1. Az

alaptő okiratunkban meghatározott feladatok:

szakvéleményeés intézményünk kijelölése alapján az alábbiak szerint:

- beszédfogyatékos
- a megismerő funkciók, vagy a
rendellenességével küzdő gyermek

2.

Óvodai felvételi eljárás rend

Vonatkozó

.
o
r

o
o

viselkedés fejlődésének súlyos

j

ogszabályok, dokumentumok:

Magyarország helyi önkorm ányzatairől szőlő 2011 . évi CLXXXX. törvény (Mötv.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
A közoktaásról szőlő 1993,évi LXXIX. törvény
A nevelési-oktatási intézményekműködéséról és a köznevelési intézmények névhasználatáről
szőlő 20l20l2.(VIII.3 l,) EMMI rendelet
A gyermekek védelméről és a gyámngyi igazgatásről 1997 . évi xxk. törvény
2013, évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő
módosításáról
Hirdetmény az őv odai felvételekről

..._t

*'Y
ü ;:,
a{;._,._.

., ffi!

'wf

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatő, óvodai beiratkozás

.
o
o

Az EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint a

fenntartó az ővodai beiratkozás idejéről, az
jogviszony
óvodai
létesítésévelösszefiiggő eljárásról abeiratkozás első határnapjátmegelőzően
legalább harminc nappal hirdetményt tesz közzé,
A 2022-2023. nevelési évben a fenntartó által meghatározolt időpontban 2022.
20. május 20. között kerül sor.
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - yagy választoít önkorm ányz ati, tov ább á nem önkorm ány zati óv odáb an l ehet.

l

Az óvodai felvétel, átvételjelentkezés alaplán történik. Az ővodába a gyermek - e törvényben
foglalt kivétellel - harmadik életévénekbetöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételétbármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt.49. § (1)].A

jelentkező gyermekek felvétele, fogadása azővodainevelési évben amennyiben aztaférőhelyek
száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

3.

Téiítésidíjak beíizetése,ingyenes étkezés, diétás étkezés,a lemondás rendje

Az

étkezéshezszükséges összeg befizetése történhet átutalással, vagy banki befizetéssel.

Az

ehhez szükséges adatok:

Átutalás esetén:

- számlaszám:

K&H Bank:

10401196

-

00029005

- 00000002

- számlatulajdonos neve: Ferencvarosi Intézményüzemeltetési Központ

- közlemény: gyermek neve, óvoda neve, befizetési időszak (pl. május)
- összeg: amennyiben nem kapott fizetési értesítőt erről kérem e-mailben

jelezzen

(kicsibocspeIlztaril(--]intezrneIt},trzerneltetes.lru),

vagy telefonon (+36 30 247 4'723) érdeklődjön a

Zatykő Bernadett pénztárosnál.

Banki befizetés esetén:
-a K&H Bank pénztárral rendelkező fiókjaibarr (a 9. kerületben csak a Lechner Ödön fasor 9. szám
alatt található K& H bankfi ók ),
- az,. Átutalás" bekezdé sn é l m e gadott adatokkal.

INGYENES

Étxnzőx

A gyermekek védelméről és a gyámü gyi igazgatásról szóló

199'7

. évi XXXI. törvény értelrnében

gyermekétkeztetési notmatív kedvezményt (100%) azalábbijogcímek alapján lehet igényelni:

1.

2.
3.
4.
5.
6,

a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat

másolatának leadása szükséges),
a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi igazolás másolatának leadása
szükséges),
a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (orvosi
igazolás másolatának leadása szükséges),
a gyermek családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
a gyermek nevelésbe vételétrendelte el a gyámhatóság (határozatmásolatának leadása
szükséges)
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettő összegének l30%-át (202l-ben 144.717 Ft)

EGYEBEK

o

Diéttísétrend igénylése

Amennyiben az Ön gyermekének valamilyen érzékenységből, allergiából fakadóan speciális étrendre
van szüksége, eztbiztosítjuk az óvodában is. Ehhez kérném,hogy továbbítsák nekem az
érzékenységről, allergiáról kiállított szakorvosí igazolástmégaz első étkezésidijbeftzetése előtt;
szkennelve emailben, vagy a másolatot beadva az ővodában fontos: háziorvosi igazolásra sajnos nem
kérhetünk diétás étkezést.

.

VaIIási okból igényelt diéta

Amennyiben szeretné, hogy vallási vagy egyéb okok miatt gyermeke speciális étrendet kapjon az
óvodában (pl. sertésmentes, vegetariánus, stb.), kérem írjon nekem

kiküldi Önnek
,

.

a

a email

címre, és a pénááros

kitöltendő nyomtatványt.
Etkezés lemondás rendje

Betegség vagy egyéb hiányzás esetén a lemondást minden esetben írásban kell bejelenteni apénztár

telefonszámáravagy email címére küldött üzenetben. Mivel minden reggel 9 órakor kell a másnapi
adagszámot lejelenteni az étkertetőcégnek, emiatt aznapi étkezéssajnos nem lemondható, és másnapi
is legkésőbb reggel 9 őráig (pl. hétfő reggel 9-ig a kedd és azután, péntek reggel 9-ig ahétfő és azltin,
stb.).

Az

étkezéslemondása a fizetős és az ingyenesen étkező gyermekek számára egyaránt

kötelező (ez nyilviánvalőan a még lemondható napokra vonatkozik).

4.

Az óvodai nevelési év rendje

A nevelési év:2021.09.01, - 2022.08.31. -ig

tart.

-

szorgalmi időszak: 2021.09.0|. -2022.06,15.

-

nyári

időszak:

2022.06.16.

- 2022.08.3l.

A nevelési-oktatási intézménynyitva tartásának rendje:
Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig: 6.00

-

18.00 -ig

Összevont csoportban minden nap 6.00

-

7.00, és 17.00-18.00 között

Téli zárás: 202I. december

december

27 .

- 202l.

3

tartózkodnak a gyermekek.

1.

Ügyeletes óvoda: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

Nyári zárásvárható ideje: 2022. jűlius25. - algusztus

19.

Ügyeletes óvoda: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Nevelés nélküli munkanapok várható ütemezése:

A

20l20I2. ryIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatasi tntézrnények működéséről és a

kömevelésinténnények névhasmálataúI3§ (5) értelmébenintézményiinka nevelési év során
5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, amely időpontról a szülőket legalább 7

nappal korábban értesíti.

2021. november 2 vagy 3. hetében
2021. december 20. hétfő
2022. február 3. hetében

2022. jűnirlLs 2. hetében

5.

Ünnepek, rendezvényekvárható időpontja

Várható
időpontia

Ünnepeko ünnepélyek,
ínegemlékezésekrend i e

Ssz.

Módja

1

ószikézműves délután
Az óvoda 119. születésnapja

szeptember - október
október 2.hetében

nyitott

Márton napi lámpás felvonulás

november 2. hetében

nyitott

Téli ünnepkör

2.

*ft-sffi}ffi}frffi}trffi#*#,*ÍS

Adventi kézműves délután
Mikulás vrárás
Karácsony
Medve nap

november 3. hete
december 6.
december 2.hete
február 1. hetében
február 2. hetében

Farsang

nyitott

záti
zárt

nyitott
zárt

Tavaszi ünnepkör

3.

Március l5.
Tavaszi kézműves délután
Húsvét
Nyílt napok az ővodában

március

Egészségnap

Anyák napia
Evzárő ünnepély
ovodai búcsúzás
4.

zátl

11

zárt

marcluS

nyitott

április
április 2.hetében
április 2.betében
máius 1. hetében

zárt

máius utolsó hetében

nyitott
zátt
nyitott
nyitott

|únius 1. hetében

zárt

Kerületi rendezvények

ff**ft**trÉtr
Ferenc napi óvodás iátékok a Nyúldombon
kerekerdő mesemondó találkozó

tavasz

Ovodás spor1- és tánctalálkozó
közlekedési vetélkedő
Madár program vetélkedő
zöldpont vetélkedő

április

lanuar

nyitott
nyitott
nvitott

tavasz

záti

április

zárt

maluS

zárí

6.

Óvodapedagógusok

számaz 17 fő

ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

I7 fő

ebből

óvodapedagógLrs

11 fő

fejlesztő pedagógus

lfő

tánc és dráma pedagógus

1fő

iljúság segítő felsófokír szakképzettségű pedagógus

1fő

ebből

szakvizsgáttett

1fő

ebből

kö zoktatás i v ezető szakv izs gázott óvo dape dagó gus

2fő

játékszakértőiszakvizsgázottővodapedagógus

2fő

gyó gyte stne v elő szakv izs gázott óv

ltő

o

dape dagó gu s

néptánc pedagógus szakvizsgéuott óvodapedagógus
ebbő1

7.
ebből

ebből
ebből
ebból
ebbő1

ebből

2fő

Pedagógus életpálya szerint:
Mesterpedagógus

1fő

Pedagógus II

Bfő

Pedagógus I

,7

Gyakornok

1fő

fő

Pedagógiai munkát segítő nem pedagógus végzettségűmunkatársak: 15 fő

csoportos dajka
óajka v égzettséggel rendelkezik

8fó
7fő
1fő

élelmiszeranalitikus vészettséssel rendelkezik
konyhás
daika v észettsésselrendelkezik
takarító
daika v égzettségsel rendelkezik
óvodatitkár
informatika tagozatos érettségivégzettséggel rendelkezik
pedagógiai asszisáens
pedagó giai as szisáens v é gzettsé gge l rendelkezik

2fő
2fő

óvodapszichológus
egyetemi pszichológiai

1fő
1fo

v égzettséggelrendelkezik

lfő

1fő

2fő
1fő

1fo
1fő

8.

Szakmai munkánkat segítő szakemberek:

Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei
fej lesztópedagógus/gyógypedagógu

heti 4 óra

s

logopédus

heti 72 őra

pszichológus

heti 4 óra

Ferencvárosi Komplex Ovoda és Iskola szakemberei
gyógypedagógus

szükség szerint

logopédus

szükség szerint

F'ESZGYI - Családsegítő munkatársa
heti 4 őra

szoclalrs seglto

9.

Óvodai csoportjaink-száma, létszáma

A fenntartó a32'll2021. (V.27.) száműhatározatában

8 csoport működését engedélyezte a2021-2022.

nevelési évre.

(A táblézat 2021 . okúőber
Csoport:

l . adatoknak

Engedélyezett
létszám:

megfelelő létszámok at tartalmazza.)
Tényleges
létszám:

számított
létszám:

Fülesmackó

9

5

Boribon
Dörmöső

5

_]

13

6

5

15

Panda

9

7

17

Vackor
Micimackó
Mézesmackó
Brumi

Budapest, 2021.10.U.
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