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2022.-2023. nevelési év 
                                 A lista személyes adatokat nem tartalmaz 

 

 A229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23.§ 1.-2. bekezdés alapján az 
alábbi adatokat tesszük közzé: 
  

Óvodapedagógusok száma:  17 fő  
 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 
Főiskolai végzettség:  17 fő 
Főiskola és szakvizsga:4 fő 

 
Gyógypedagógus:     1  fő  
Gyógypedagógus végzettsége: főiskola 

Óvodapszichológus:  1 fő 
óvodapszichológus végzettsége: egyetem 
 

pedagógiai munkát segítők  száma: 18 fő  
Dajka: 7 fő  
Pedagógiai asszisztens :     3 fő 

 
Óvodai csoportok száma: 7 
 

 
Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma: A sajátos nevelési igényű 
gyermekek a csoportszervezés szempontjából kettő, illetve három főnek számítanak 

 
A csoportok létszáma az okt.01.-i állapot szerint  
 

Budakeszi Úti Óvoda: 54 fő - minden csoport vegyes életkorú  

piros  csoport: 18 gyermek  

kék    csoport: 17 gyermek   

zöld   csoport: 19 gyermek   

sárga csoport: SZÜNETEL      

  
Labanc utcai óvoda: 77 fő – minden csoport vegyes életkorú 

Tulipán          csoport: 19 gyermek 

Százszorszép csoport: 18 gyermek 

Napraforgó    csoport: 21 gyermek 

Pipacs           csoport: 19 gyermek  
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Óvodai nevelési év rendje 
 
A nevelési év szeptember 1-től aug. 31-ig tart. 

 
Nyáron 5 hétig van az óvoda zárva. Pontos idejét febr. 15.-ig közöljük. 
Télen a két ünnep között zárva vagyunk. 

A törvény által biztosított 5 nevelés nélküli munkanapot továbbképzési célra a 

nevelési év során vesszük igénybe. Ezeken a napokon az óvoda zárva van, de 

ügyeletet biztosítunk. 

Az óvoda nyitvartartása : 6-18 óráig. 
 

Óvodai felvétel rendje: 

Az óvodai előjegyzés a HÍRDETMÉNY –en jelzett időpontban történik. 

Az óvodánkba felvett kisgyermekek szüleit emailban értesítjük. 

Túljelentkezés esetén a férőhely hiány miatt elutasított gyermekek szüleit postai 

úton tájékoztatjuk határozat formájában. Az elutasítás, átirányítás ellen fellebbezési 

lehetősége van a szülőnek. 

Nyílt-nap  

Az óvodai előjegyzés előtt, március végén és április hónapban egy-egy napon 

délelőtt 10-12 óráig, délután 15-17 óráig nyílt-napot tartunk a Budakeszi úti és a 

Labanc utcai óvodában. 

Az intézményben fizetendő térítési díj:  

Az óvodában az étkezést a HUNGAST Vital Kft biztosítja. 

a napi étkezési díj : 489,61 Ft/nap/ 3 étkezés . 

A térítési díjfizetési kötelezettséghez a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben megjelent 

6.sz melléklet  „ Nyilatkozatot” kell kitölteni, ami egyben tartalmazza az ingyenesség  

feltételeit is: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap          
.... napjától, 
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, vagy ………………… 
 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. 
 (2022. évben a 172.900 Ft-ot) 
 

 

Budapest 2022. 10. 01. 

 

                                                                               Kovács Ildikó óvodavezető 


