Kőbányai Kiskakas Óvoda
1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Közzétételi lista
 Felvételi lehetőség
Az óvodába való felvétel, jelentkezés vagy átvétel útján történhet. A szülő egész évben kérheti az óvodába
történő felvételt vagy átvételt, ám ez nem jelenti szükségszerűen az azonnali óvodakezdés lehetőségét.
Az óvodai beiratkozás rendjéről szóló közlemény - a beiratkozás első napját megelőzően legalább harminc
nappal - a helyben szokásos módon közzétételre kerül. A tájékoztató tartalmaz minden olyan információt,
ami a gyermek óvodai beiratkozásához szükséges.
 Az óvodai beiratkozásra meghatározott idő
Az intézménybe beiratkozni a fenntartó által kiadott, az intézményben kifüggesztésre kerülő közleményben
meghatározott napokon lehet.
Intézményünk az óvodai felvételek hetében nyitott, az érdeklődő szülők és gyermekek minden csoport
életébe betekintést nyerhetnek.
 A fenntartó által engedélyezett csoportok száma
Az intézményünkben működő óvodai csoportok száma: 8
Egyes csoportokba felvehető gyermekek létszáma:
Maci
csoport
20 fő

Cica
csoport
25 fő

Pillangó
csoport
29 fő

Mókus
csoport
29 fő

Süni
csoport
25 fő

Csiga
csoport
18 fő

Méhecske
csoport
18 fő

Katica
csoport
30 fő

Óvoda
összes:
194 fő

 Az intézmény nyitva tartásának rendje
Az óvoda hétfőtől péntekig 6.00-18.00 óráig tart nyitva.
 Nevelési év rendje
A 2018/ 2019. nevelési év 2018. 09.01 - 2019.08.31-ig tart.
 Nevelés nélküli munkanapok felhasználása:
 2018. október 8. hétfő
 2018. november 16. péntek
 2019.február 15. péntek
 2019. április 12. péntek
 2019. június 14. péntek
A nevelés nélküli munkanapokra az ügyeletet biztosítjuk, erről a szülőket legalább 7 nappal
előbb írásban tájékoztatjuk.

 Várható nyári zárva tartás: 2019.július 22- – 2019. augusztus 18.
A zárva tartás idejére a kerület kijelölt óvodáiban biztosítunk ügyeletet.
 Az intézményben dolgozó munkatársak száma, végzettségük
Munkakör

Fő

Óvodapedagógus

18

Pedagógiai
asszisztens
Pszichológus

2

érettségi + gyógypedagógiai asszisztens

1 fő

egyetemi végzettség

Dajka

8+2

Kertészkarbantartó

1 fő

Végzettség
főiskolai végzettség
+
3 fő szakvizsga

4 fő érettségi
3 fő érettségi + dajkaképző
2 fő szakmunkásképző
1 fő szakmunkásképző+ dajkaképző
érettségi

 Étkezési térítési díj
Az óvodában a 2018/2019. nevelési évre megállapított gyermekétkeztetési díj összege:
 bruttó: 360,68 / nap / fő
 Étkezési térítési díjkedvezmény és igénylésének feltételei
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
o három, vagy több gyermek a családban,
o tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermek,
o egészséges gyermek, kinek fogyatékkal élő vagy tartósan beteg testvére van,
o a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át. (2018. évben nettó 119.301 Ft)

Budapest, 2018. szeptember 03.

Kemerléné Suri Ildikó
Intézményvezető

