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          ikt.sz.: 109/2020 

A VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2020-2021 NEVELÉSI ÉVRE 

 

1. A köznevelési intézmény adatai 

 

Az intézmény neve: Városmajori Óvodák 

Az intézmény címe: 

Székhely óvoda: 

Budapest 1122. Városmajor utca 59/b 

Tagóvoda: Budapest 1121. Csermely út 8. 

Telefon: 2022-566 

200- 8724 

E- mail varosmajorovi@gmail.com  

OM azonosító 034487 

Óvodavezető Bálint Beáta 

A Városmajori Óvodák fenntartója: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 

Önkormányzat 

 

2.  Az óvodai felvétel rendje 

 

Jelentkezés:  

Minden év május elején, a fenntartó által meghatározott héten.  

Óvodaköteles az a gyermek, aki az adott év aug. 31.-ig betölti a 3. életévét. A felvételről az 

óvoda vezetője dönt, túljelentkezés esetén az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőjéből 

szerveződött bizottság.  

Évközi jelentkezés 

 a kerületi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodáján vagy online történik, ha a 

gyermek betöltötte a 3. életévét. Felvételi kérelem az OKI honlapjáról letölthető: 

http://www.hegyvidek.hu/hivatal/ugyintezes/oktatasi-kozmuvelodesi. A gyermek felvétele a 

még szabad férőhellyel rendelkező kerületi önkormányzati fenntartású óvodában történik.  

Kötelező óvodai felvétel: az 3. életévét betöltött gyermek esetében a körzetes óvodában, év 

közben szabad férőhely esetén. 

 

3. Térítési díj 

 

Az étkezési térítési díj: 636.-Ft/nap A térítési díjat előre átutalással, bankkártyás fizetéssel 

vagy csoportos beszedéssel lehet kiegyenlíteni. 

 Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg: 
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INGYENES ÓVODAI ÉTKEZÉST VEHET IGÉNYBE, AKINEK GYERMEKE: 

  Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.  

 Tartósan beteg vagy fogyatékos.  

 Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.  

 Olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek.  

 Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.  

 Olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 

139.185.-ft-ot. 

 

4. Nevelési év rendje 

 

Óvoda nyitva tartása: 6:00 – 17:30 –ig, a szülők által igényelt időintervallumban.  

 

Nevelési év: 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31-ig tart.  

Az óvoda téli zárási ideje: 2020. december19.-től 2021. január 3.-ig  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. első: január 4.  

Ügyeleti ellátás téli szünet ideje alatt- saját intézményben történik, egységenként, beosztás 

szerint.  

 

Az óvoda nyári zárási ideje: várhatóan július közepétől, de még szervezés alatt.  

Ügyeletes óvoda a nyári zárás ideje alatt- saját intézményben történik, egységenként, beosztás 

szerint- változás esetén szülők tájékoztatása. 

 A szünetek megszervezése igazodik az iskolai szünetekhez a tanév rendje rendelete szerint. 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

2020. augusztus 31. tanévnyitó nevelői értekezlet 

2021. március 12. féléves nevelői és alkalmazotti értekezlet 

2021. június 17. évzáróértekezlet 

 

5. Ünnepek, megemlékezések rendje 

 

Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában 

meghatározottak szerint az Éves munkatervben található. Az Éves munkaterv az intézmény 

honlapján megtekinthető. 
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6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

 

Megtekinthetőek az intézmény honlapján: www.varosmajoriovodak.hu,  

vagy az óvoda nevelői szobájában papír alapon:  

 Magvető Pedagógiai Program  

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Házirend 

 

7. Személyi feltételek 

 

Pedagógusok száma 

Óvodavezető 1 fő 

Óvodavezető helyettes 1 fő 

Tagóvoda vezető 1 fő 

Óvodapedagógus 13 fő 

 

Pedagógusok végzettsége 

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus 16 fő 

ebből - közoktatás vezető szakirányú végzettség 4 fő 

- fejlesztő differenciáló pedagógus szakirány, fejlesztőpedagógus 2 fő 

- köznevelési mestervezető szakirány 1 fő 

- mentálhigiénés szakember 1 fő 

 

Nevelőmunkát segítők létszáma:– végzettsége 

Pedagógiai asszisztens 2 fő 

ebből: - érettségi, pedagógiai asszisztens végzettség 2 fő 

Dajka 7 fő 

ebből: - érettségi 3 fő 

- érettségizett + dajkaképző 2 fő 

- Szakmunkásképző 2 fő 

Óvodatitkár főiskolai végzettség 1 fő 

 

Egyéb munkakörben alkalmazottak 

Kertész, karbantartó 2 fő 

Konyhai dolgozó 1 fő 
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8. Engedélyezett csoportok, férőhelyek 

 

Óvodai csoportok száma: 7 

Óvodai férőhely: 160 fő 

Csoport neve létszáma korcsoport 

Zöld csoport 27 Nagycsoport 

Kék csoport 24 Vegyes (Kis- nagy) 

Sárga csoport 20 Középső csoport 

Rózsaszín csoport 24 Középső csoport 

Piros csoport 16 Vegyes (nagy-középső) 

Narancssárga csoport 20 Vegyes (kis- középső 

Lila csoport 25 Vegyes (nagy- középső) 

 

9. A fenntartó nyilvános megállapításai és ideje 

Intézményértékelés- megtalálható az óvoda honlapján: www.varosmajoriovodak.hu 

 

 

Budapest Hegyvidék, 2020. október 1. 

 

         Bálint Beáta 

         óvodavezető 
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