FEKETERIGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017-2018-es NEVELÉSI ÉV
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. §-a,
(1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az intézmény hivatalos neve: Feketerigó Alapítványi Óvoda
Az intézmény székhelye: 1029 Budapest, Feketerigó u. 20.
OM: 201442
Elérhetőségek:
Telefon: 06 30/231-8181;
e-mail: info@undertherainbow.hu
web: http://www.undertherainbow.hu/
Az intézmény vezetője:
Jakabné Gáspár Katalin
Fogadó órája: előre egyeztetett időpontban
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: óvodavezető
Az óvoda logopédusa:
Téglássy Adrienn
Az óvodai fejlesztő pedagógus: ………………
Az óvoda pszichológusa:
………………………………..
Az óvoda gyermekorvosa: …………………………………
Az óvoda védőnője:
…………………………………..
Az óvoda fogorvosa:
…………………………
Intézmény fenntartója: Feketerigó Alapítvány
Székhelye: 2461 Tárnok, Gesztenyés u. 3.
Képviselője: Paraginé Ébel Emese
Elérhetőségei: Telefon: 06 30/231-8181
e-mail: info@undertherainbow.hu
Fax: 1/274-7202
Az óvoda felügyeleti szerve (törvényességi, gazdasági, szakmai): a fenntartó
Az intézmény köznevelési feladata: óvodai nevelés. Az óvodai nevelés – az általános
nevelési elveken túl – nagyobb hangsúlyt fektet a művészetekre nevelésre, az egészséges
életmód és a környezetvédelemre.
Az óvodában többféle nemzet gyerekeinek együttnevelése, a művészetre nevelés elvei alapján
fejlesztjük a gyermekek.
1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Óvodának három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig vesz fel gyermekeket, a fenntartó
által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.
Az alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszám: 35 fő
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2. A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek az adott nevelési évre és a fenntartó által
meghatározott határidőre az intézménybe kell benyújtani.
A Fenntartó intézkedése és szervezése alapján a beiratkozás folyamatos.
Az óvodánk Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország területéről, elsősorban
Budapest II. kerület, és Budapest Főváros azt körülvevő agglomerációból fogad gyermekeket.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik az óvodavezető és a fenntartó ez alapján
dönt.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2 csoport
3. Az intézmény étkezési térítési díj:
Az óvoda étkezési térítési díja: nem készült számítás, mert a Feketerigó Alapítvány költsége.
A napi négyszeri érkezést székhelyén és a tagintézményen minőségi tanúsítvánnyal rendelkező
gyermekétkezésre szakosodott Kolozsy .beszállító szerződés által biztosítja. A székhelyen
tálaló konyha működik.
4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől - péntekig).
Nyitva tartás: 7:30 –17:00 óráig
A szülők igényei alapján a fenntartó állapította meg ebben az évben is az óvoda nyitva tartását.
A gyerekek buszos szállítására a fenntartó lehetőséget biztosít, az útirányt a szülők igényei
alapján szervezi.
A gyermekekkel az óvodában nyitástól zárásig szakképzett óvodapedagógus foglalkozik.
Óvodai nevelési év rendje
A nevelési év 2019. szeptember 2-tól, 2020. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2017/2018. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján a szülői
igények felmérése alapján várhatóan az alábbi időszakokban tarthat zárva:
2019. november 1
2019. december 18-tól 2018. január 3-ig
2018. április 9-től április 14-ig időszakban lesz.
2020-as nyári zárva tartás idejét a fenntartói rendelet határozza meg, melyről 2020. február
15-ig értesítjük a szülőket.
A zárás időtartama: 2 hét, 2020. augusztus 17-től (hétfő). – augusztus 28-áig (pének).
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5.Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai:
2019. október 31: Halloween
2019. december 13: Karácsonyi Ünnepség
2020. február 28: Farsang
2020. április 8: Húsvét
2018. május 8: Anyák napja
2018. június 19: Évzáró
5.1.Tervezett nevelésmentes munkanapjaink:
Óvodánk 5 nap nevelésnélküli munkanapot vesz igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely
időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban értesítjük. A nevelés nélküli
munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre,
tréningekre használja fel az óvoda.
Ezeken a napokon - szülői igény esetén a gyermekek elhelyezésére – ügyelet az Óvodában
biztosítunk.

2019.
november 22.
2020.
február 21.
2020.
március 27.
2020. június
26.

Nevelőtestületi értekezlet
Szakmai értekezlet – Félévi
értékelések
Szakmai továbbképzés
Nevelési évet záró
értekezlet - Éves értékelések
– éves
munkaterv
értékelése
Pedagógus nap

6. Ünnepek megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik.

Időpont
év
hónap
2019. szeptember
2.

nap
péntek

A program
megnevezése
nevelési évnyitó

témája
a nevelési év
feladatainak
nevelőtestületi
meghatározása
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2019. szeptember

vége

Nemzetközi nap

2019. október

22.

2019. október

31.

2019. november
2019. november

1.
21.

péntek

2019. december

6.

Mikulás (zártkörű)

2019. december

153

péntek
10.00
péntek 9.00

2019. december
2020. január
2020 január

18.
3.
14.

szerdától
péntekig

Téli szünet

2020. február

27.

csütörtök
10.00

kedd 10.00

október 23-i ünnepség
Halloween

Munkaszüneti nap
Hálaadás

karácsonyi műsor

pizsama parti

Farsang

az óvodában lévő
különböző nemzetek
találkozása és
ismerkedés,
szülőkkel együtt
(ételek és italok
bemutatása, szülők
hozzák őket)
mindenki
az angolszász
hagyományok
alapján, délelőtt
gyerekeknek,
délután/este felé
pedig szülőkkel
közös séta az
utcában
cukorkagyűjtés
céljából
közös ebéd a teljes
óvodában az
angolszász
hagyományoknak
megfelelően (csak
gyerekek, szülők
nincsenek): pulyka,
krumplipüré,
áfolyaszósz.
Mikulásváró
a gyerekek
készülnek egy rövid
műsorral a
szülőknek

meseolvasás és
árnyjáték a
gyerekeknek
pizsamában
magyar
hagyományoknak
megfelelően
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2020. február

14

kedd 10.00

Valentin nap

a gyerekek
egymásnak
küldenek/készítenek
üdvözlőlapokat,
amiket bedobnak
egy „postaládába”

2020. április

8.

szerda 10.00

Húsvét (zártkörű)

Húsvéti
tojáskeresés, játék a
magyar
hagyományok
szerint

2020. április

csütörtöktől
keddig
péntek 10.00

Tavaszi szünet

2020. május

9.
-14.
8.

2020. június
2020. június

19.
26.

péntek 12.00
péntek 14.00

Év véget záró ünnepség
Óvodai tanévzáró

2020. augusztus

1728.

hétfőtől pántek

Nyári szünet

’Parents Day’

szülők napja,
édesanyák és
édesapák köszöntése
a gyerekek műsora
nevelési év
feladatainak
önértékelése
mindenki

Ajánlott világnapok:
Világnapok
Nemzetközi
hulladékgyűjtő világnap
Zene világnapja
Állatok világnapja
Víz világnapja
Egészségügyi világnap
Műemlékvédelmi világnap

Dátum
2019. szeptember 23.

Tervezett tevékenység
Szelektív hulladékgyűjtés

2019. október 1
2019. október 4.
2020. március 22.
2020.április 7.
2020. április 18.

Zeneovisok műsora
Állatkerti kirándulás
Vízhez kötődő rajz verseny
Egészségnap
Múzeum látogatás

Táncművészet világnapja
Környezetvédelmi világnap
Föld napja
Madarak és fák napja

2020. április 29.
2020. június 6
2020. április 22.
2020. május 10.

Óvodai tánccsoport műsora
Beszélgetés a csoportban
Kiállítás
Virágültetés
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7. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
− Pedagógiai Program
− Szervezeti és Működési Szabályzat
− Házirend,
− Éves munkaterv
− Intézményi önértékelés
Az intézményünkben dokumentációk nyilvánosságát az óvodavezető irodájában biztosítunk.
8. Személyi feltételek:
Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel.
Az intézményben dolgozó alkalmazotti létszám: 11 fő
Főiskolai diplomával rendelkező óvodapedagógusok száma: 4fő
Nevelő-oktató munkát segítők száma: 2fő
Asszisztensi létszám: 4 fő
Konyhai dolgozó: 1 fő

Budapest, 2019.06.01.

PH
…………………………………………………
Óvodavezető

PH
………………………………………………….
Fenntartó
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