FERENCVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017/2018. NEVELÉSI ÉV
(október 01-ei adatok alapján)
1. A közoktatási intézmény adatai
A közoktatási intézmény székhelyének
megnevezése és címe
A közoktatási intézmény telephelyének
megnevezése és címe
A székhely telefon/
fax elérhetősége
A telephely telefon elérhetősége
E-mail cím
Honlap
OM azonosító
Óvodavezető neve
A Csicsergő Óvoda fenntartójának
megnevezése
A fenntartó székhelye

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2. számú épülete
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.
215-1611;
218-6181
2151-197
thalyovoda@gmail.com
www. csicsergoovoda.hu
034408
Vajasné Kabarecz Ágnes
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

2. Az óvodai felvétel rendje
Jelentkezés: Az óvodai beiratkozásra a tárgyév (2017.) április 20-a és május 20-a között kerül sor, a
fenntartó által meghatározott héten.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai összefüggő eljárásról a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján,
ennek hiányában a helyben szokásos módon.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, túljelentkezés esetén az óvodavezető, a szülői szervezet
és a fenntartó képviselője által szerveződött bizottság.
Évközi jelentkezés: folyamatosan a férőhelyek függvényében történik. Amennyiben a férőhelyek
beteltek, a gyermekek felvétele a még szabad hellyel rendelkező kerületi önkormányzati fenntartású
óvodákban történik.
Kötelező óvodai felvétel: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 8. § (2) bekezdésében
foglalt rendelkezés értelmében 3 éves kortól kötelező óvodába járás.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A kötelező óvodai felvétel a harmadik életévét augusztus 31. napjáig betöltött gyermek esetében a
körzetes óvodában történik év közben is szabad helyek függvényében.
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

3. Térítési díj
A szülői étkezési térítési díj: 370.-Ft/nap
Az étkeztető cég felé fizetett térítési díj önkormányzati támogatással: 737,87.-Ft/nap
Diétás: 885,44.- Ft/nap
Az intézményben a térítési díjat készpénzzel vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatályos
rendelkezése értelmében a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell részesíteni (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a bölcsődei ellátásban vagy
óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek;
- olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek;
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (aktuális adatok alapján
110224.-Ft/fő) vagy
- nevelésbe vették.
Az intézményben a következő hónapokra szóló ingyenes étkezés megrendelése szülői kérelem alapján
történik. A szülői kérelem nyomtatványt a pénztárosának kell leadni, illetve eljuttatni.
4. Nevelési év rendje
Óvoda nyitva tartása: 600 –1800–ig.
Nevelési év:

2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

Téli zárás:

Intézményünk 2017. december 27. és december 29. között zárva tart
Ügyeletes intézmény: Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097. Budapest, Óbester
utca 9.

(Óvodánkban az óvodai téli zárás előtti utolsó nevelési nap 2017. december 22 péntek.; az óvodai
téli zárás utáni első nevelési nap 2017. január 02 kedd)
Nyári zárás:

Az óvoda nyári zárva tartásáról és a nyári zárás alatt nyitva tartó ügyeletes
óvoda nevéről és címéről legkésőbb 2017. február tizenötödikéig tájékoztatást
adunk.

4. Óvodai nevelés nélküli munkanapok:
2017.
2017.
2018.
2018.
2018.

szeptember 23. péntek
november 17. péntek
március 10 szombat
június 8. péntek
augusztus 31. péntek

A nevelés nélküli munkanapokon vagy az intézményben gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről
vagy ügyeletes kerületi óvodát biztosítunk.
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.
6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok
Megtekinthetőek az intézmény honlapján: www. csicsergoovoda.hu vagy az óvodavezető szobájában
papír alapon.
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Pedagógiai Program
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Házirend
7.

Személyi feltételek, közalkalmazottak végzettsége

7.1. Pedagógusok létszáma: 14 fő (betöltött álláshelyek)
Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes
Óvodapedagógus

1 fő
2 fő
11 fő

7.2. Pedagógusok végzettsége: (betöltött álláshelyek)
-

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus
- főiskolán felüli
Közoktatás-vezetői szakirányú szakvizsga
egyéb végzettség Óvodavezetői szakvizsga
Tanügy-igazgatási szakvizsga
Fejlesztő pedagógus szakvizsga
Gyógytestnevelő szakvizsga
Középfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

12 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

7.3. Nevelőmunkát segítők létszáma: 15 fő – végzettsége (betöltött álláshelyek)
Dajkák
végzettség
Konyhai dolgozók
végzettség

érettségi + egyéb szakképesítés
szakképesített

érettségi
szakképesített
Pedagógus végzettségű óvodatitkár
végzettség
Főiskola+ Közoktatás-vezetői szakirányú szakvizsga
Pedagógiai asszisztens
végzettség
érettségi + emelt szintű OKJ pedagógiai asszisztens
érettségi+ OKJ pedagógiai asszisztens

9 fő
4 fő
5 fő
3 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő

8. Engedélyezett csoportok, férőhelyek
Az óvoda férőhelye: 200 fő (székhelyen: 150 fő, telephelyen: 50 fő)
Az óvodai csoportok száma: 8 (székhelyen 6 csoport, a telephelyen 2 csoport)
Csoport neve

Korcsoport

Létszám
(2017. október 01-ei állapot)

Csipet-csapat csoport
Delfin csoport
Ficánka csoport
Katica csoport
Kisvakond csoport
Maci csoport
Mókus csoport
Süni csoport

vegyes
vegyes
vegyes
vegyes
vegyes
vegyes
vegyes
vegyes

25 gyermek
24 gyermek
23 gyermek
22 gyermek
23 gyermek
23 gyermek
24 gyermek
24 gyermek

9. A fenntartó nyilvános megállapításai és ideje
9.1. Intézményi beszámolók fenntartói jóváhagyása - 2016.
[megtalálható a www. ferencvaros.hu honlapon)
10. Köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
10.1. Budapest Főváros Kormányhivatalának Hatósági Osztálya a 2014. évi óvodai felvételi eljárás
törvényességi vizsgálati ellenőrzését végezte – 2014.március hónap
10.2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Csoportja a
Csicsergő Óvoda 2011-2013. évi gazdálkodásának rendszerellenőrzését vizsgálta - 2015.
április hónap
10.3. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala - tálaló konyha ellenőrzés – 2016. január
hónap
10.4. A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság a 2015. évben igénybe vett, a
központi költségvetésből származó támogatások elszámolása a felhasználás jogszerűségével
kapcsolatos helyszíni ellenőrzése – 2016. szeptember
10.5. NÉBIH ellenőrzés- tálaló konyhán elvégzett „teszt-audit”- 2017. június
11. Pedagógiai – szakmai ellenőrzés megállapításai – Nem volt.
Budapest, 2017.10.19.

Vajasné Kabarecz Ágnes
óvodavezető

