KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020/2021 Nevelési Év

1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján
1. 1. Az intézmény adatai
Neve

Kispesti Bóbita Óvoda

Székhelye

1193. Budapest, Csokonai u.5.

Típusa

Óvoda

OM azonosítója

034703

Törzskönyvi azonosító száma

682806

Férőhelyeinek száma:

160 fő

Működési köre:

Budapest XIX. Ker. Kispest közigazgatási ter.

Alapítója és fenntartója

Budapest

Főváros

XIX.

ker.

Kispest

Önkormányzatának képviselő testülete
A fenntartó címe

1195 Budapest Városház-tér 18-20..

Felügyeleti szerve

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzata

Az alapító okirat száma, kelte

151/2017./1-E (05.25.)

1. 2. Az intézmény tevékenységei
Alaptevékenység kormányzati funkciónkénti megjelöléssel:
 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, mely a teljes óvodai életet
magába foglaló foglalkozások körében folyik és iskolai életmódra való
felkészítést, szolgálja.
 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának
szakmai feladatai
Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető,
 Autista gyermekek ellátása (intézményi szinten összesen 2 fő, - csoportonként
1 fő)
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki életkorához viszonyítottan jelentősen alul
teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartási hiányosságokkal

küzd, közösségbe való beilleszkedése,
nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat.

továbbá

személyiségfejlődése

 091140 óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 098031 pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
 098032 pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
1.3. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke
Az óvoda az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.
1.4. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
1.5. Az intézmény gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési intézmény Az
intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzat önállóan gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezete látja el, a
904/2000. (XI.21.) Ökt. Határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján.
1.6. A feladatellátást szolgáló vagyon
A Csokonai u. 5 sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám: 162700/3) lévő épület, a benne lévő
berendezés és szakmai felszerelés.
A vagyon feletti rendelkezés a mindenkori hatályos helyi önkormányzati rendelet alapján
történik.
1.7. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje
Megbízó: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete
Megbízás időtartama: határozott idejű
Megbízás módja: nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és ennek végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet
szerint.
1.8. Az intézmény képviseletére jogosultak


A mindenkori kinevezett óvodavezető,



Illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az
irányadó.

2. Az óvoda szervezeti felépítése

Óvodavezető
Óvodatitkár

Óvodavezető
helyettes

Szakmai
munkaközösség vezető 1.

Szakmai
mukaközösség vezető 2.

Nevelőtestület

Pedagógiai munkát segítő
dolgozók

Munkakörök:
2.1. Alkalmazotti közösség
 Az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott: 19 fő
2.2. Vezető beosztások
 Magasabb vezető beosztású: intézményvezető: 1 fő
 Vezető beosztású: intézményvezető helyettes: 1 fő
Beosztás

Iskolai végzettség/Szakképzettség

1

intézményvezető

2

vezető-helyettes
óvodapedagógus

Főiskola/Óvodapedagógus
Közoktatási vezető szakvizsga
Főiskola/Óvodapedagógus
Közoktatási vezető szakvizsga

Szakmai
munkaközösség vezető 3.

2.3. Nevelőtestület
Az óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok köre: 11 fő, ebből 3 fő Ped.II. fokozatban
Szeptember 1-én, 1 fő álláshely betöltetlen.
2.4. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő asszisztensek:
Gyógypedagógiai asszisztens száma: 2 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
2.5. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 5 fő
Kertész-karbantartó:1 fő
Óvodatitkár:1 fő
Óvodai csoportok:
(Létszám a szeptemberi 1-i adatok alapján)
Csoport neve

Létszám

Összetétel

1.

Bogyó és Babóca csoport

szünetel

2.

Vízipók csoport

23

vegyes csoport

3.

Makk Marci csoport

22+2

vegyes csoport

4.

Kisvakond csoport

22+1

vegyes csoport

5.

Ficánka csoport

23+4

nagycsoport

6.

Micimackó csoport

24

kis-középső csoport

Összesen:

114+7

A nevelési év rendje
 Első nevelési nap: 2019. szeptember 1.
 Nevelés nélküli munkanapok:


2020. november 2.



2021. január 29.



2021. április 16.



2021. június 11.



2021. augusztus 30.
Ezeken a napokon ügyeletet: Kispesti Hársfa Óvoda (1191. Bp. Eötvös u. 5.)
biztosít.



Szünetek (az iskolai időpontok figyelembe vételével):
A szünetekben a gyermekek ellátása összevont csoportok szervezésével működik.



Az őszi szünet 2020. október 23-tól 2020. november 01-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 20 A szünet előtti utolsó nap 2020. október 22. (csütörtök),
a szünet utáni első nap 2021. november 2. (hétfő).
A téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első nap 2021. január 4. (hétfő).
(Ebben az időszakban a fenntartó által megjelölt óvoda tart ügyeletet.)



A tavaszi szünet 2021. április 01-től 2021. április 06-ig tart. A szünet előtti utolsó
nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első nap 2021. április 07. (szerda).
Nyári zárva tartás előrelátható időpontja: várhatóan 2021. július 26 – 2021.
augusztus 22-ig.

Szülői igény esetén ellátást biztosító intézmény:
Kispesti Hársfa Óvoda (1191. Budapest, Eötvös u. 5.)
Egyéb, a fenntartó által elrendelt szünetek, zárva tartások esetén, a gyermekek
felügyelete a kijelölt intézményben történik, melyről a szülők előzetesen tájékoztatást
kapnak.
Óvoda nyári szünet
Idejét a fenntartó határozza meg, melyről a helyben szokásos módon tájékoztatjuk
a szülőket.
Ügyeletet a Kispesti Hársfa Óvodában biztosítunk.

