Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda

tel: 630-8177
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fax: 290-9622
óvodavezető: 06/20-4018310
e-mail: titkarsag@hetszinviragovi18.hu

KÖZZÉTÉTELI LISTA
1. Intézményi alapadatok
Intézmény neve:
Intézmény címe:
OM azonosítója:
Telefonszám:
Intézmény vezetője:

Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda
1182 Budapest, Halomi út 113/A
034660
06-1/2909622
Böröczki Zoltánné

2. Általános adatok
Óvodai nevelési év rendje: A nevelési év 2016.szeptember 1-től 2017. augusztus 31.ig tart. Öt napos munkarend szerint egész évben
folyamatosan működik, üzemeltetése a fenntartó által
meghatározott zárva tartás alatt szünetel.
Óvoda nyitva tartása: 6.30.- 17.30
Nevelés nélküli munkanapok:
- 2016.10.28.
- 2016.12.21.
- 2017.03.20.
- 2017.06.16.
- 2017.08.28.
Nyári zárás: 2017.07.24.- 2017.08.19.
Beiratkozás: 2017. május

Gyermekétkeztetés
A gyermek szülője/más
törvényes
képviselője/gondviselője a
gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény szerinti
gyermekétkeztetési normatív
kedvezmény igénybevételét az
alábbi jogcím alapján veheti
igénybe.
Az ingyenes étkezés
jogosultsági feltételeinek
fennállását a 328/2011.(XII.29.)
kormányrendeletben foglaltak
alapján kell igazolni.

-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül
tartósan beteg vagy fogyatékos,
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
családjában három vagy több gyermeket
nevelnek,
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
vagy
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
(95.960Ft/hó/fő)

Étkezésért fizetendő térítési díj: 359Ft/nap

Ételallergiás gyermek esetén: 643 Ft/nap
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Óvodai csoportok száma:
Csiga csoport:
Nyuszi csoport:
Maci csoport:
Katica csoport:
Méhecske csoport:
Pillangó csoport:
Süni csoport:
Mókus csoport:

8 csoport
27fő
22fő
22fő
27fő
25fő
26fő
28fő
27fő

3. Humánerőforrás
Óvodapedagógusok száma: 17 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége
Főiskolai végzettség
17 fő
Szakvizsga
5 fő
Dajkák száma: 8 fő + 4 fő
Dajkák szakképzettsége
szakm. + dajka szakképesítés 8
érettségi + dajka szakképesítés 4 fő
Pedagógiai asszisztensek száma: 3 fő
Pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége
érettségi 1 fő
érettségi + szakképesítés 2 fő
Óvodatitkát
érettségi+titkári szakképesítés 1 fő
Fűtő- kertész-karbantartó
Fűtő- kertész-karbantartó 1 fő
3. Nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények
Futás az óvodáért
2016.09.23.
Állatok világnapja
2016.10.04.
Szüret
2016.10.10. – 10.13.
Szüreti vigadalom (Tébláb Együttes)
2016.10.14
Papírgyűjtés
2016.10.10. – 10.14.
Adventi hét
2016.12.7.- 8.
2016.12.12.-13.
Mikulás
2016.12.06.
Betlehemi mesejáték
2016.12.16.
Karácsonyi ünnepség
2016.12.19.
Farsang
2017.02.16.
Március 15. ünnepség
2017.03.13.
Óvoda bál
Húsvét hete

2017.03.18.
2017.04.11. – 04.12.
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Óvoda csipegető
Víz világnapja
Hétszínvirág hét
Anyák napi köszöntés
Madarak fák napja
Családi nap
Évzárók, ballagás
Gyermek kirándulás

2017.04.13.
2017.04.22.
2017.04.24 – 04.28.
2017.05.03.-05.05.
2017.05. 10.
2017.06.10.
2017. május-június eleje
2017. 06. 08.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések
Az értékelés
nyilvános megállapítása

ideje

2016.02.29.2016.03.11.

2016.04.13.-2016.

2016.04.22.

Fenntartói törvényességi ellenőrzésen megfelelt

Pénzkezelés, beszerzések és a hozzájuk kapcsolódó
kötelezettségvállalás folyamatainak szabályszerűsége és
gazdaságosság ellenőrzése.
Összesített vélemény az ellenőrzés területéről megfelelő.
Intézmény személyügyi dokumentációjának szabályszerűségi
ellenőrzése.
(nem zárult le)

5. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére
vonatkozó szabályok betartásával
ideje

Az ellenőrzés
nyilvános megállapítása

-

-

6. Óvodai dokumentumok elérhetősége
Dokumentumaink:
- A Hétszínvirág óvoda helyi pedagógiai program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
A fent feltüntetett dokumentumok megtalálható az óvoda honlapján
(http://hetszinviragovi18.hu/index.htm) és az iroda mellett az irattartóban.

