
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2019-2020-as nevelési év 

A 229/2012. (VIII. 28.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

Kormány-rendelet, I. fejezetének 23. §-a alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 

1)  

Az intézmény 

megnevezése 

Budapest Főváros XX. kerületi 

Önkormányzat 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 

OM azonosító 034735 

Az intézmény címe, 

székhelye, 

megnevezése, 

elérhetősége 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 

1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 

Tel/fax: +36 (1) 285 - 02 - 75 

E-mail: kerekerdo@ecom.hu  

Óvodavezető: Varga Ibolya 

Tagintézmény címe, 

elérhetősége 

Bóbita Tagintézmény 

1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1. 

Tel/fax: +36 (1) 284 - 16 - 63 

E-mail: bobita.ovoda@t-online.hu 

Tagintézmény vezető: Kenessey Erika 
  

 

2) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 

gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési 

év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.  

• Az Nkt. 8. §. (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a 

harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

• Törvényi szabályozás ugyan nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az 

óvodai nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételeiben nincs erre 

felkészülve. 

• A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig 

benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük 

óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos 

érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel 

alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
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3) A beiratkozásra meghatározott idő  

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 

szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. 

A szülőknek jelentkezési lapot kell kitöltenie. 

 

4) A fenntartó által engedélyezett csoportok száma; 

a gyermekek létszáma az egyes csoportokban (2019. október 1-i adatok alapján) 

 

Megnevezés 
Pesterzsébeti 

Kerekerdő Óvoda 

Bóbita 

Tagintézmény 

Óvodai csoportok száma 
13 

7 6 

Csoportok létszáma 
262 fő 

129 fő 133 fő 

Csiga csoport 19 fő 

  

Katica csoport 18 fő 

Nyuszi csoport 19 fő 

Maci csoport 18 fő 

Süni csoport 19 fő 

Mókus csoport 20 fő 

Őzike csoport 16 fő 

Kék csoport 

  

22 fő 

Piros csoport 23 fő 

Zöld csoport 22 fő 

Lila csoport 22 fő 

Sárga csoport 22 fő 

Barna csoport 22 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2 fő 2 fő 

   

 

5) Az intézményben fizetendő térítési díj 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 

Az étkezési térítési díj:  

Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel, vagy kerületi érvényes tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekek számára: 552 FT/nap/fő.  

Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel, vagy kerületi érvényes tartózkodási 

hellyel nem rendelkező gyermekek számára: 613 Ft/nap/fő. 

 



Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek: 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

A kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni. 

• a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek 

A kedvezmény igénybevételéhez orvosi szakvélemény szükséges 

Mindkét esetben a határozatot intézményünkhöz be kell nyújtani. 

• a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 

• azok a gyermekek, akiknek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek 

• azok a gyermekek, akiknek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

• azok a gyermekek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 

130%-át 

Az étkezési kedvezményre igénybevételéhez külön formanyomtatvány kitöltése szükséges. 

(NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B§ (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini 

bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez) 

6) A fenntartó, intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános 

megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az 

Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb 

ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Az intézményvezető irodájában megtekinthető. 

7) Az intézmény nyitva tartásának rendje 

Az óvodai nevelési év rendje: szeptember 1-től augusztus 31-ig 

 

Az intézmény nyitva tartása: 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 600-1800 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda 600-1800 

 

 

A téli zárás tervezett ideje: 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2019.12.23-tól 2020.01.06-ig 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda 2019.12.23-tól 2020.01.02-ig 

A nyári zárás tervezett ideje: 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2020.07.20-tól 08.23-ig 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda 2020.06.15-től 07. 20-ig 



 

 

 

8) Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

 

Nemzeti Ünnepek 

 

 

 

 

Hagyományos gyermekünnepek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai: 

2019.10.31. Szakmai továbbképzés 

2020.05.15. „Mozgás napja” kerületi sportrendezvény óvodánkban 

2020.06.12. 

 

A 2019-2020. nevelési év lezárása 

Beszámoló megvitatása, elfogadása 

2020.08.28. 

 

A 2020-2021. nevelési év előkészítése 

Munkaterv javaslat megvitatása 

Időpont Megnevezés 

2019. 10. 22. Nemzeti ünnep 

2020. 03. 13. Nemzeti ünnep 

Időpont Megnevezés 

2019. 12. 06. Mikulás 

2020. 02. 03. Medvenap 

2020. 02. 21. Farsang 

2020.05.25. - 05.29. Gyermekhét 

2020. 05. 29. Gyermeknap 



Zöld Ünnepek 

 

Időpont Megnevezés 

2019. 10. 04. Az állatok világnapja 

2020. 03. 20. A víz világnapja 

2020. 04. 22. A Föld napja 

2020. 05. 08. Madarak és fák napja 

 

 

9) Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

 

Pedagógiai szakmai ellenőrzések 

Időpont Típus Eredmény 

2017.02.09. 

 

intézményvezetői megtekinthető az 

óvodavezetői irodában 

2018.02.08. intézményi 

 

megtekinthető az 

óvodavezetői irodában 

 

 

10)  A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

http://kerekerdo-ovi.hu/images/dok/SZMSZ2019.pdf 

11)  Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Házirend 

http://kerekerdo-ovi.hu/index.php/dokumentumok/hazirend 

12) A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Pedagógiai Programja 

http://kerekerdo-ovi.hu/images/dok/GYERMEKVILAG-PEDAGOGIAI-PROGRAM-2019.pdf 

 

 

http://kerekerdo-ovi.hu/images/dok/SZMSZ2019.pdf
http://kerekerdo-ovi.hu/index.php/dokumentumok/hazirend
http://kerekerdo-ovi.hu/images/dok/GYERMEKVILAG-PEDAGOGIAI-PROGRAM-2019.pdf


13)  Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége; dajkák száma, 

szakképzettsége 

 

Megnevezés 
Pesterzsébeti 

Kerekerdő Óvoda 

Bóbita 

Tagintézmény 

Óvodapedagógusok száma 

27 fő  

/teljes létszám esetén/ 

15 fő/12 fő 12 fő/6 fő 

főiskolai/egyetemi diplomával  
12 fő 6 fő 

rendelkezők száma 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma 0 fő 0 fő 

szakvizsgával rendelkezők száma 4 fő 1 fő 

Dajkák száma 
15 fő 

8 fő 7 fő 

ebből konyhás dajkák száma 1 fő 1 fő 

dajkai végzettséggel  
8 fő 7 fő 

rendelkezők száma 

 

Megnevezés 
Pesterzsébeti 

Kerekerdő Óvoda 

Bóbita 

Tagintézmény 

Egyéb munkatársak száma 
8 fő 

4 fő 4 fő 

Óvodatitkárok száma 1 fő  
közgazdasági érettségivel rendelkező száma 1 fő 

Adminisztrátorok száma  1 fő 

középfokú végzettséggel rendelkező száma 1 fő 

Pedagógiai asszisztensek száma 4 fő 

középfokú végzettséggel rendelkezők 

száma 
2 fő 2 fő 

Karbantartók száma 2 fő 

Kertész - karbantartó szakirányú 

végzettséggel rendelkezők száma 
 1 fő 

Fűtő - kertész - karbantartó szakirányú 

végzettséggel rendelkezők száma 
1 fő  

 

 


