KÖZZÉTÉTELI LISTA

Művész úti Óvoda és Bölcsőde
1121 Budapest, Művész út 5-7

2017.

KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017/2018 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
Az Intézmény típusa
Az Intézmény címe, elérhetősége

Művész úti Óvoda és Bölcsőde
Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény (Óvoda-Bölcsőde)
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

1121. Budapest Művész út 5-7
06 (1) 391-7127
muvesz@omszinonprofitkft.hu
http://muveszovi.omszi.hu/

Telephelye:
Címe:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

Pikler Emmi Bölcsőde
1022 Budapest, II. Lóczy Lajos utca 3.
06 (30) 551-0303
pikler@omszinonprofitkft.hu
www.pikler.hu

Igazgató: Lévai Csilla
Telefon: 06 (1) 391-7128
E- mail: muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu
OM azonosító

200037

Alapító okirat száma

385/2017/VII.17

Az alapító okirat szerint

Az Intézmény fenntartója
Képviseletre jogosult
Fenntartó székhelye, elérhetősége

Óvodai férőhelyek száma: 110 fő
Bölcsődei férőhelyek száma: 48 fő
Pikler Emmi Bölcsődei férőhelyek száma: 36 fő
OMSZI Nonprofit Kft
Ügyvezető igazgató: Buszlai Krisztián
Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Telefon: 06/1/799-4660 /Titkárság/
E-mail: titkarsag@omszinonprofitkft.hu

Az Intézmény felügyeleti szerve
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
(szakmai, törvényességi):
A fenntartó törvényességi, hatósági,
Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály.
szakmai felügyeleti szerve:
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ÓVODA (2017.október 1. adatok)
1.) Óvodapedagógusok száma: 8 fő
ebből
ebből
ebből
ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Szakvizsgázott
Igazgató/Intézményvezető
Tanítói képesítéssel is rendelkezik

8 fő
1 fő
1 fő
2 fő

2.) Pedagógiai munkát segítők száma: 6 fő
ebből
ebből
ebből

pedagógiai asszisztens
dajka
óvodatitkár

1 fő
4 fő
1 fő

3.) Egyéb munkakörben dolgozók száma: 2 fő
ebből
ebből

konyhai dolgozó
gondnok

1 fő
1 fő

4.) Óvodai csoportok száma 2017/2018 nevelési évben: 4
1.Manóvár csoport
2.Cifrapalota csoport
3.Tündérvár csoport
4.Szivárványpalota csoport

mini-kis csoport
kiscsoport
középső csoport
nagycsoport

13 fő
20 fő
16 fő
17 fő

BÖLCSŐDE (2017.október 1. adatok)
5.) Kisgyermeknevelők száma száma: 8 fő (Művész úti Óvoda és Bölcsőde)
ebből
ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Középfokú szakképzettséggel rendelkezik

1 fő
7 fő

6.) Bölcsődei dajkák száma: 2 fő
ebből

Érettségivel rendelkezik

2 fő

7.) Bölcsődei csoportok száma 2017/2018 nevelési évben: 4
13 fő
12 fő
12 fő
7 fő

1. Halacska csoport
2. Méhecske csoport
3. Katica csoport
4. Pillangó csoport
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8.) Nevelési év rendje 2017/2018
A nevelési év:
Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény nyári zárása:
Zárás előtti utolsó nap:
Nyitás első napja:
Nevelés nélküli munkanapok
ütemezése

2017.09.01-től – 2018.08.31-ig tart
H-P 7.00-17.30-ig
2018.07.23-tól – 2018.08.20-ig tart
2018.07.20.
2018.08.21.
2017.12.22. péntek
2018.03.10. szombat
2018.04.21. szombat

9.) Ünnepek, megemlékezések rendje:

Játszónap
Születésnapok
Dekoráció (előtér)
Séták, programok
Őszi udvarszépítés
ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Szüreti mulatság
Advent kezdete

Időpont
2017.08.31.
egész évben
alkalomszerű
egész évben
2017 szeptember 20.
2017. október 04.
2017. október 12.
2017. december 01. (03)

Mikulás
Karácsonyi barkácsdélután
Karácsonyi műsor
Farsang
Március 15.
VÍZ VILÁGNAPJA

2017.december 06.
2017.december 11.-14.
2017. december 15.
2018. február 20.
2018. március 14.
2018. március 22.

Húsvét

2018.március 28.

Iskolalátogatás

2018.tavasszal

Tavaszi udvarszépítés
FÖLD NAPJA
Anyák Napja
Madarak-fák napja
Gyermeknap - Apák napja
Évzáró
Pedagógus nap

2018 április
2018.április 20. (22)
2018. április 23-27.
2018. május 10.
2018.május 29.
2018június 1.-2. hét
2018.június 10.

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

 Az óvoda működési köre: Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország területéről fogad
gyerekeket, de elsősorban a Minisztériumokban dolgozók gyerekei nevelését-oktatását- gondozását
vállalja fel. Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt.
 Az óvodahasználók körét és a térítési kötelezettséget, a beiratkozás idejét, a fenntartó által évente
kiadott „Felvételi Rend” tartalmazza, mely az érdeklődők számára a faliújságon megtekinthető, a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a
szülőknek.
 Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig.

11.) A beiratkozásra meghatározott idő:
 A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Az intézmény vezetője tájékoztatást ad az
intézmény működési rendjéről, választ ad a szülői kérdésekre. Kitöltésre kerül a jelentkezési lap,
mely az adatokat, és a szülői vállalásokat rögzíti.
 A beiratkozás időpontjával igazodunk a XII. kerületben és az országosan kiírtakhoz.
 A gyermek felvétele, óvodába járása, a gyermek beíratásával válik érvényessé.
 Az óvodába járás feltétele – 3.életév betöltése
– érvényes egészséges állapotot igazoló orvosi igazolás
– a térítési díj (szülői hozzájárulás + étkezési) díj befizetése
 A beiratkozáshoz szükséges
- jelentkezési lap,
- a gyermek személyazonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolvány,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum,
- a gyermek TAJ kártyája
 Ha a szülő szeptember 5 - ig nem jelentkezik az óvodába a felvételi igény törölhető.

12.) 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 térítési díjat a tárgyhóra előre kell megfizetni, az étkezési díj túlfizetés összege
a következő havi étkezési díj összegéből levonásra kerül.
Étkezési díj összege: 635 ft/nap/fő
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
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