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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
A 229/2012 (VIII.28) korm.rendelet 23 § (2) értelmében az alábbi adatokat tesszük
közzé:
1. A közoktatási intézmény adatai
A közoktatási intézmény neve
A közoktatási intézmény címe
Telefon/fax
e mail cím
honlap
OM azonosító
Óvodavezető neve
A KIMBI Óvoda fenntartója

KIMBI Óvoda
1121.Budapest Tállya utca 22.
06 1 375 25 21
kimbiovi22@gmail.com
www.kimbiovi.hu
034501
Marosi Hedvig
Budapest
Főváros
XII.
kerület
Önkormányzat

Hegyvidéki

2. Az óvodai felvétel rendje
Jelentkezés: Minden év május elején, a fenntartó által meghatározott héten.
Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. Óvodai nevelésben az iskolába
járáshoz szükséges fejlettség eléréséig részesülhet. A felvételről az óvoda vezetője dönt,
túljelentkezés esetén az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőjéből szerveződött bizottság.
Évközi jelentkezés a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat honlapján
elektronikusan történik, ha a gyermek betöltötte a 3. életévét.
A gyermek felvétele a még szabad férőhellyel rendelkező kerületi önkormányzati fenntartású
óvodában történik.
Felmentés óvodakötelezettség alól: Az Nkt. 8.§.-a szerint: „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 szülő - tárgyév május 25.-ig
benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, a Kormány
rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodában való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
3. Térítési díj
Az étkezés térítési díja: 636.- Ft
A térítési díj befizetésének módja: online menzakártya rendszer útján: a szülők internetes
felületen intézik gyermekük számára az étkezés megrendelését és lemondását.
A
Menzakártya rendszer elérhető a http://hegyvidek.e-menza.hu oldalon.
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Térítési díj megállapításának törvényi háttere:
 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B § (1)
 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
Ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek:







rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben 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, vagy
nevelésbe vették.

4. Nevelési év rendje
Óvoda nyitva tartása:

700 – 1800 –ig, a szülők által igényelt időtartamban.

Nevelési év:

2020. szeptember 1 – 2021. augusztus 31-ig tart.

Téli zárás:

2020. december 21 – 2020. december 31.
Szünet utáni első nap: 2021. január 4.

A téli zárás alatt ügyeletes óvoda: KIMBI Óvoda
Nyári zárás:

2021. július 12 – augusztus 22.

Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok:


2020. december 12.



2021. április 16.



2021. június 18.



2021. augusztus 30.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon ügyletet biztosít:
Táltos Óvoda 1124. Budapest, Lejtő út 41.
Szombatra eső munkanapokon ügyeletet a kijelölt kerületi óvoda biztosít.
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A szombati munkanapokon az alábbi ügyeleti rend lép életbe:
2020. december 12-én:

KIMBI Óvoda

5. Ünnepek, megemlékezések, hagyományok rendje
Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában és a KIMBI Pedagógiai Programban
meghatározottak szerint az éves munkatervben megtalálható.
Hagyomány, ünnep
Október 23. nemzeti ünnep
„Mimó és Csipek” – on-line foglalkozás
„Lassan lépked Télapó” (Mikulásvárás)
„Fenyő nélkül nincs Karácsony” (Adventi projekthét)
Karácsonyi gyertyagyújtás
Advent a Hegyvidéken (fellépés az adventi vásárban)
„Bújj, bújj medve” (projekt hét)
„Bál, bál maszkabál!” (Farsang)
„Győznünk kell, készülj rá” (Ovi olimpia)
„Fitt leszel, ha itt leszel” (kerületi sportvetélkedő)
„Piros, fehér, zöld” (Március 15. nemzeti ünnep)
„Víz, víz tiszta víz” (Víz világnapja)
„Szabad e locsolni?” (Húsvéti készülődés)
„Bölcsőnk a Föld” (Föld napja projekthét)
„Köszönöm!” (Anyák napja, évzáró)
„Pindúr-pandúr” kerületi közlekedésbiztonsági
vetélkedő
„Álomország tengerpartján” (KIMBI nap)
„Búcsúszóra üt az óra!” (Ballagás)
Táborozás
Évzáró piknik a ballagó csoportnak

Időpont
2020. október 22.
2020. november 5.
2020.december 4.
2020. december 14-18.
2020. december 18.
Fenntartó által megadott időpontban
2021. január 25-29.
2021. február 5.
2021. február 22-26.
Fenntartó által megadott időpontban
2021. március 12.
2021. március 22-26.
2021. április 1.
2021. április 19-23.
2021. május 10-14.
Rendőrkapitánysággal egyeztetett
időpontban
2021. május 21.
2021. május 28.
Fenntartó által megadott időpontban
Csoportok udvarán előre egyeztetett
időpontban

6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok
Megtekinthetőek az intézmény honlapján: www.kimbiovi.hu, vagy az óvoda nevelői
szobájában papír alapon:
KIMBI Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
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Vezetői Program
Éves munkaterv
Honvédelmi Intézkedési Terv
Fenntartói értékelés a pedagógiai-szakmai munkáról
Gazdálkodásra vonatkozó dokumentumok
.
7.

Személyi feltételek, közalkalmazottak végzettsége

7.1 Pedagógusok száma:
Engedélyezett álláshelyek
Betöltött álláshelyek (2020. október 1-én)
Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes
ebből
Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus-óvodapedagógus
Tartósan távol lévő óvodapedagógus (Gyed, Gyes)

16 fő
13 fő
1 fő
1 fő
10 fő
1 fő
0 fő

7.2 Pedagógusok végzettsége a betöltött álláshelyeken:
Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus
Betöltött álláshelyen főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus
Közoktatási vezető
Vezető óvodapedagógus
Ebből
Általános iskolai tanító
Fejlesztőpedagógus
Tanügy igazgatási szakértő

7.3.

16 fő
13 fő
3 fő
2 fő
2 fő
1 fő
1 fő

Nevelőmunkát segítők létszáma – végzettsége:

Engedélyezett álláshely
Betöltött álláshely (2020. október 1-én)
Ebből: Pedagógiai asszisztens
ebből
Érettségi és szakképesítés
Ebből: Óvodai dajka
Szakmunkás végzettség és dajka szakképesítés
ebből
Érettségi és dajka szakképesítés
Ebből: Óvodatitkár – érettségizett

10 fő
10 fő
2 fő
2 fő
7 fő
3 fő
4 fő
1 fő
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7.4.

Egyéb munkakörben alkalmazottak:

Engedélyezett álláshelyek
Betöltött álláshelyek (2020. október 1-én)
Ebből:
Konyhai dolgozó
Kertész - karbantartó
8.

3 fő
2 fő
1 fő
1 fő

Engedélyezett csoportok, férőhelyek
Óvodai csoportok száma: 7
Óvoda férőhelye:
160 fő

Csoport neve
Piros katica kiscsoport
Barna bagoly kiscsoport
Zöld béka középső csoport
Kék halacska középső csoport
Bordó pillangó nagycsoport
Narancssárga mókus nagycsoport
Citromsárga méhecske nagycsoport

9.

Korcsoport
3 évesek
3-4 évesek
4 évesek
4-5 évesek
5 évesek
5-6 évesek
6 évesek
Összesen:

Létszáma
(2020.
október 1én)
21
24
24
23
21
21
18
152

A fenntartó nyilvános megállapításai és ideje
Részletesen megtalálható az intézmény honlapján

9.

Köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

1.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Iroda
Tanügyi ellenőrzés – 2020. szeptember 30.

2.

Országos Pedagógiai – szakmai ellenőrzés – óvodavezető (2021-ben)

Budapest Hegyvidék, 2020.10.20.
Marosi Hedvig
óvodavezető
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