KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot
és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi közzétételi
listában lehet elérhetővé tenni.
SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
Az óvoda megnevezése

Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzat
Fasori Kicsinyek Óvodája

Az óvoda címe, székhelye

Fasori Kicsinyek Óvodája
Budapest, Városligeti fasor 28.
1068

Az óvoda elérhetőségei

Tel/fax: +36/13426089
E-mail: info@fasorikicsinyek.hu
www.fasorikicsinyek.fw.hu

Az óvodavezető elérhetőségei,
fogadóóra időpontja

Óvodavezető: Barkóczi Mariann
E-mail: info@fasorikicsinyek.hu
Fogadóóra: minden hónap első csütörtökje, 14-16 óráig.
Az ettől eltérő időpont egyeztetés alapján.

Alapító okirat száma

XIII/15363/2/2016

OM azonosító

034340

Óvoda férőhelyének létszáma:

73 fő

1.) Óvodapedagógusok száma: 9 fő
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

9 fő

ebből Szakvizsgázott

2 fő

ebből Vezető óvodapedagógusi
végzettséggel rendelkezik

2 fő

2.) Nevelőmunkát közvetlenül segítők: 7 fő
ebből

pedagógiai asszisztens

1 fő

ebből dajka végzettséggel rendelkezik 5 fő
ebből óvodatitkár

1 fő

3.) Technikai dolgozók száma: 3 fő

4.) Óvodai csoportok száma: 4 - 2018/2019 tanév
Óvodai csoport neve
Gesztenyefa csoport

létszám
angol nyelvi csoport

18 fő

Tölgyfa csoport

16 fő

Akácfa csoport

20 fő

Platánfa csoport

német nemzetiségi csoport

20 fő

Az óvodai nevelési év rendje: a nevelési év: 2018. 09. 01 – 2019. 08. 31-ig tart
Megnevezés

év

hónap nap

Az óvodai nevelés első napja

2018. 09.

03.

Az óvodai nevelés utolsó napja 2019. 08.

31.

Az óvoda nyári zárásának várható időpontja:
kezdete 2019. 06. 17.
vége

2019. 07. 22.

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2018. november 10. (péntek)
2019. január 25. (péntek)
2019. június 14. (péntek)
2019. augusztus 26-27 (hétfő-kedd)
Nyílt napok időpontja:
2018. január. Nagycsoportos gyermekek Szülei részére
2018. április.

Leendő óvodások Szüleinek

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
Nyitva tartás
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: reggel 6 órától – délután 18-ig.
Ügyeleti időszak: reggel 6 -7 óráig – délután 17- 18 óráig
Beiratkozás

A következő nevelési évre történő beiratkozás - fenntartó által meghatározottak szerint tárgyév májusában az óvodában történik.
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a
helyben szokásos módon /plakátok kihelyezésével/ az óvodák és a közintézmények
hirdető tábláin.

Étkezési térítési díj
Az óvodai ellátás a közoktatási törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény
által biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésmentes, abban az esetben, ha:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos
 családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel
 családjában 3 vagy több gyermeket nevel
 nevelésbevételét rendelte el a gyámhatóság vagy
 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadójával, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át . Ezektől eltérő
esetben az étkezés térítésköteles.
Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd,
uzsonna) az egész napos ellátásban. Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója
állapítja meg, az esedékes térítési díjról a szülők az óvodavezetőtől illetve az
óvodatitkártól tájékozódhatnak.
Étkezéssel összefüggő kedvezmények
Szociális kedvezményben:


intézményvezetőhöz benyújtott kérelemre,



egyéni mérlegelés alapján,



önkormányzat által költségvetésben biztosított szociális keret terhére,

 önkormányzati rendelettel összhangban, további támogatásban is részesíthető az
óvodás gyermeket nevelő szülő.
GAZDÁLKODÁSI ADATOK
2018. évi költségvetés

Foglalkoztatottak létszáma: 19 fő
Megnevezés
Személyi juttatások
Béren kívüli juttatások
Dologi kiadások
mindösszesen

Összeg
83.039.712 Ft (járulékokkal együtt)
5.700.000 Ft/év
10.733.380 Ft.
69.406.540 Ft

Vezetők illetménye a pedagógus bértábla szerint:
Mesterpedagógus /7+ vezetői pótlék, Pedagógus I/ + vezető helyettesi pótlék

