KÖZZÉTÉTELI LISTA
1.

Intézmény adatai

OM azonosító: 034218
Intézmény neve: BUDAPEST FOVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BOLYAI
UTCAI ÓVODA
Székhely címe: 1023 Budapest II. kerület, Bolyai utca 15.
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Könczey Rita
Telefonszáma: 1/326-2059
E-mail címe: ovoda.bolyai@ecom.hu
Ellátott feladatok: óvodai nevelés
2.

Fenntartó adatai

Fenntartó: Budapest II. Kerületi Önkormányzat
Fenntartó címe: 1024 Budapest II. kerület, Mechwart liget 1
Fenntartó típusa: fővárosi kerületi önkormányzat
Képviselő neve: Őrsi Gergely
Telefonszáma: 346-5551
E-mail címe: polgarmester@masodikkerulet.hu
3.
Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - BUDAPEST FOVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BOLYAI UTCAI ÓVODA
(1023 Budapest II. kerület, Bolyai utca 15.)
Ellátott feladatok: óvodai nevelés
4.

Intézmény statisztikai adatai

Pedagógusok létszáma:
felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: 15 fő
Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma:
Óvodatitkár: 1fő
Dajka: 7 fő
Pedagógiai asszisztens: 3 fő
Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő
5.

Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A Bolyai Utcai Óvodába a nevelési év folyamán szabad férőhely függvényében folyamatosan
lehetséges a beiratkozás a harmadik életévüket betöltött gyermekek számára.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A Bolyai Utcai Óvodába a következő nevelési évre történő beiratkozás, előjegyzés - fenntartó
által meghatározottak szerint - tárgyév májusában az intézményben történik.
Az óvodai beiratkozás, előjegyzés idejét, módját 30 nappal előbb meg kell hirdetni a helyben
szokásos módon.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Az intézményben 7 óvodai csoport működik.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési
évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények,
beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az óvodai étkezés térítési díja bruttó 483,616 Ft / nap. Ebből tízórai 77,851 Ft, ebéd 327,914
Ft, uzsonna 77,851 Ft.
Az étkezési kedvezményre vonatkozó jogszabályok 2011. évi CX tv. a Nemzeti köznevelésről,
1997. évi XXXI tv. a Gyermekek védelméről , 328/2011 (XII. 29.) korm. rend. a Személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és ..., valamint a II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének a 3/2015 (II. 27.) önk. rend. a Szociális igazgatásról ...
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint, és a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésben részesülhet aki:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
f) 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.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai:
II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Belső ellenőrzése által 2015. január 12.
- február 19. között lefolytatott átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok,
ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvánosmegállapításai:
Ellenőrző szerv: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Kezdő dátum: 2016.09.05.
Vég dátum: 2016.09.30.
Típusa: Törvényességi ellenőrzés
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Intézményünk naponta 6.00 – 18.00 óráig tart nyitva.
Óvodánk nyáron öt hétig zárva tart, melynek pontos időtartamáról a szülők február 15-ig
tájékoztatást kapnak.
A nyári zárás ideje alatt a II. kerület másik, erre a célra kijelölt óvodájában ügyleti ellátást
lehet igénybe venni.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával:
Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2018. október 16-án volt az intézményben, mely jó
eredménnyel zárult.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai:
Állatok világnapja, madarász ovi: október hónap
Mikulás ünnepség: december
Adventi kézműves nap
Karácsonyi ünnepség
Farsangi ünnepség: február
Nemzeti ünnep megemlékezés: március
Húsvéti locsolkodás: április
Föld napi rendezvény: április
Anyák napja: május
Évzáró ünnepségek
Gyermeknapi programok: május
6.

Működését meghatározó dokumentumok:
Szervezeti és működésiszabályzat
Házirend
Pedagógiai program

