Különös közzétételi lista 2019/2020.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Napraforgó Egyesített Óvoda
(és tagóvodái)
OM azonosító: 034 388

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
és egyedi közzétételi lista
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
23.§ (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az
egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben,
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

A Napraforgó Egyesített Óvoda különös közzétételi listája:
A lista személyes adatokat nem tartalmazhat!
Infotv.33.§ (1) A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 49. § (2) bekezdése szerint a
gyermekek óvodába való felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője, és a tagóvoda-vezető dönt.
1. Az óvodai felvételeknél elsősorban az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe
venni:
- Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott körzethatárok szerint lakik,
vagy ahol szülője dolgozik /Nkt. 49. § (2)/, munkáltatójának igazolásával.
- A hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermeknek joga van
ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjanak a fejlődésüket hátráltató körülmények leküzdéséhez
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és esélyeinek növeléséhez /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (Gyvt.) 6.§ (2a)/,
Az óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a
gyermeknek a felvételét sem, aki Gyvt. 41.§-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére ill. akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
- A különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében az óvodák alapító okirata szabályozza, nevelési programja, valamint személyi és tárgyi feltételei alapján, hogy milyen típusú
fogyatékossággal rendelkező gyermeket tud ellátni. /Nkt. 4. § 25. pontja.
A szakértői bizottság szakértői véleménye, határozata alapján, az integrálható sajátos nevelést,
kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket (SNI), az alábbi, óvodánkénti felosztásban látjuk el.

(súlyos tanulási, figyelem, vagy magatartás zavar)

Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő

különleges bánásmódot
igénylő gyermek:

mozgásszervi fogyatékos
beszédfogyatékosok ellátása
érzékszervi (HALLÁSI)
fogyatékosok, nagyothallók ellátása
érzékszervi (LÁTÁSI) fogyatékosok, (gyengén látók, vakok ellátása)
autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása

Az intézmény neve:
Virágkoszorú Tagóvoda,
TÁ-TI-KA Tagóvoda
cukorbeteg
Napraforgó Egyesített Óvoda, Katica Tgó., Várunk Rád Tgó.,
Napsugár Tgó., Mesepalota Tgó.,
Csodasziget Tgó.
Százszorszép Tagóvoda
Pitypang Tagóvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
Csodasziget Tagóvoda

Egyéb:
Értelmi fogyatékos, +
Halmozottan fogyatékos:
(értelmi + beszéd)
Napsugár Tgó.,
Csodasziget Tgó.
Érzékszervi értelmi
beszéd
fogyatékos:
Csodasziget Tgó.

Kincskereső Tagóvoda

A felvétel rendje
- A gyermek a harmadik életév betöltése után vehető fel.
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is férőhely esetén, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesült / Nkt. 8. § (1)/
- A felvételnél előnyt élveznek az óvoda körzetébe tartozó 3 évesnél idősebb gyermekek.
- Túljelentkezés esetén a gyermek óvodai ellátását különösen az olyan gyermek számára kell
biztosítani.
 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel,
 kinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
Amennyiben a gyermekek azonos helyzetűek, akkor az óvodaigazgató a tagóvodák között koordinálja a felvételeket. A szülők számára felajánlja a lakóhelyéhez legközelebbi, nem körzetes
tagóvodát (férőhely esetén).
- Az a gyermek, aki a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
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- Az óvodaigazgató minden esetben értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt, ha
olyan tanköteles gyermeket vett fel, ill. vett át, akinek lakóhelye, tartózkodási helye nem az
óvoda székhelyén van.
- A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben betölti a hetedik
életévét.
b.) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma
A rendes beiratkozás az óvodában a jegyző által meghatározott időpontban, minden év május
első hetén történik. A beiratkozás akkor folyamatos, ha szabad férőhely van az adott intézményben.
-

Az engedélyezett csoportok száma összesen: 62

-

A csoportba járó gyermekek átlag létszáma: 25 fő

Napraforgó Egyesített Óvoda / NEÓ/

–

összesen

62

Napraforgó Óvoda

4

Csodasziget Tagóvodája

4

Kincskereső Tagóvodája

5

Százszorszép Tagóvodája

6

Gyerek-Virág Tagóvodája

4

Mesepalota Tagóvodája

5

TÁ-TI-KA Tagóvoda

5

Hétszínvirág Tagóvodája

4

Napsugár Tagóvodája

4

Várunk Rád Tagóvodája

4

Katica Tagóvodája

6

Pitypang Tagóvodája

6

Virágkoszorú Tagóvodája

4

-

A felvehető gyermekek száma: 1 529 fő
Napraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ)

1 529

Napraforgó Óvoda

120

Csodasziget Tagóvodája

72

Kincskereső Tagóvodája

129

Százszorszép Tagóvodája

144

Gyerek-Virág Tagóvodája

100

Mesepalota Tagóvodája

128

TÁ-TI-KA Tagóvodája

126

Hétszínvirág Tagóvodája

87

Napsugár Tagóvodája

88

Várunk Rád Tagóvodája

111

Katica Tagóvodája

144

Pitypang Tagóvodája

180

Virágkoszorú Tagóvodája

100

c) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
 a napi térítési étkezési díj, háromszoros étkezés esetén: 370 Ft / nap
 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely 2015. szeptember 1- én lépett hatályba. MK. 2015/77. Gyvt.) 151. § (5)
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell
biztosítani, (a továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után,
amennyiben:
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- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek (megjegyzés: fontos,
hogy azonos háztartásban élő),
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át
(2019-ben 149.000 Ft
nettó 99.085 Ft x 1,3-kal = 128 810 Ft), vagy
- nevelésbe vették.
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait tartalmazza,

Ellenőrzések
1. Tanfelügyeleti, és pedagógiai-szakmai ellenőrzés
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan
kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden
intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
A minősítő vizsgába, minősítési eljárásba bekerülő pedagógusok 2019/2020-ban:
Ssz.

A pedagógusok
száma:

Az eljárás megnevezése:

Célfokozat:

1.

7 fő, 7 tagóvoda

2019-es tagóvoda-vezetői, és
tagintézményi ellenőrzés

tanfelügyelet

2.

2 fő

Pedagógus I. minősítési eljárás

Pedagógus II.
elérése

3.

1 fő, 1 tagóvoda

4.

9 fő

5.

6 fő

2020. évi Pedagógus I. minősítési eljárás

Pedagógus I.
elérése
Pedagógus II.
elérése

6.

1 fő

2020. évi Pedagógus II. minősítési eljárás

Mesterpedagógus

2020-as tagóvoda-vezetői, és
tagintézményi ellenőrzés
2020. évi kötelező minősítő vizsga
gyakornokoknak

tanfelügyelet

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történik.
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Az OH által elvégzett 2018/2019-es nevelési évben a minősítéseken részt vett pedagógusok
valamennyien megfeleltek, minősítésük megtörtént. Az eredmény nem publikus.
2. További intézményi ellenőrzések:
- Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Hatósági ellenőrzése:
kerti játékok felülvizsgálata.
- A HACCP-rendszeren keresztül az élelmiszer-biztonság elérése.
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) vizsgálata.
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (2 évente).
- JSzSzGyK révén meghatalmazott személy által végzett pénzügyi felülvizsgálat.
Belső ellenőrzések:
1. Szakmai- pedagógiai tevékenység célja a minőség és hatékonyság biztosítása, az oktatónevelő munka eredményeinek megfigyelése.
2. Gazdálkodás ellenőrzése kiterjed a vagyonvédelemre, az eszközök rendeltetésszerű használatára, a beszerzésekre és a takarékosságra.
3. Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a munkavégzés minőségére, a munkaidő hatékony kihasználására, valamint a törvények betartására.
4. Tanügy- igazgatási feladatok ellenőrzése elsősorban a tanügyi dokumentumok meglétéhez,
és vezetéséhez kapcsolódik.
g) az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programot tartalmazza.
A felsorolt, folyamatosan frissített dokumentumok az intézmény honlapján megtalálhatóak, onnan letölthetők.
www.08egyesitettovoda.hu dokumentum menüpont alatt
(2) tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az
egyes csoportokban a gyermekek létszámát.
1. Az óvodapedagógusok száma:
Pedagógus: 152 fő ebből
- óvodaigazgató
- vezető-helyettes
- tagóvoda-vezető
- tagóvoda-vezető
- csoportos óvodapedagógus

1 fő kötött munkaidő: 6 óra / hét a 40 órából
3 fő kötött munkaidő: 14 óra / hét a 40 órából
6 fő kötött munkaidő: 14 óra / hét / 5-6 csoport
7 fő kötött munkaidő: 15 óra / hét / 3-4 csoport
122 fő kötött munkaidő: 32 óra / hét a 40 órából

- felzárkóztató pedagógus
- logopédus
- gyógypedagógus

13 fő kötött munkaidő: 32 óra / hét a 40 órából
1 fő kötött munkaidő: 24 óra / hét a 40 órából
3 fő kötött munkaidő: 24 óra / hét a 40 órából
5
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2. Nevelést, oktatást közvetlenül segítők (NOKS-os alkalmazottak) száma:
- Pedagógiai asszisztens:

22,0 fő
0,5 fő
66,0 fő
0,5 fő
13 fő

- Dajka:
- Óvodatitkár:

munkaideje:
munkaideje:
munkaideje:
munkaideje:
munkaideje:

40 óra / hét
20 óra / hét
40 óra / hét
20 óra / hét
40 óra / hét

3. Nevelést, oktatást segítők (NOS-os alkalmazottak) száma:
- NEÓ titkárság az igazgatóságon
- Udvaros-általános munkás

5 fő

munkaideje: 40 óra / hét

10 fő

munkaideje: 40 óra / hét

* Az engedélyezett álláshelyek száma: 272,5
- Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik, rájuk a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.
- Munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója.
- Az egyesített óvodában alkalmazható munkakörök:
Személyi feltételek

1. vezetőség 1+3+12

ügyviteli dolgozók 5 fő

2. óvodapedagógus

ált. munkások 10
óvodatitkár 13 fő
vezetőség
1+3+12 fő
dajka 65 fő

3. felzárkóztató ped.
4. ped.asszisztens
5. dajka
6. óvodatitkár
8. általános munkások

pedagógiai
asszisztens
24,5 fő

óvodapedagógus 122 fő

felzárkóztató ped. 13+1+3 fő

A közalkalmazottak illetményüket a Kjt. (A/1-től F/14-ig), óvodapedagógusok esetén pedig a
pedagógus életpálya modell által szabályozott bértábla {Fokozat: Gyakornok (0-2 év), Pedagógus I (maximum 9 év)., Pedagógus II. (minimum 6 év), Mesterpedagógus (választható 14 év
szakmai gyakorlat, szakvizsga + minősítés után)} alapján kapják.
4. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége:
Óvodapedagógus: 152 fő, ebből (13 fő felzárkóztató pedagógus 1 fő logopédus, 3 fő
gyógypedagógus),
6
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Óvodapedagógusi főiskolai végzettségű: 153 fő

Gy.

- Középfokú Óvónőképzőt végzett:
•

Szakvizsgával rendelkezik:

•

Mesterpedagógus:

•

Gyakornok:

P/I./1-15-ig,

4 fő

D/12- D/15-ig

52 fő

P/II./4 - 15-ig

6 fő

M/8-15 - ig

11 fő

Gy-F, Gy-E.

P/II./2-15-ig

Két diplomás óvodapedagógus: 14 fő, ebből
- + egyetemet végzett /tanári/

2 fő

- + második főiskola /tanítói/

5 fő

- +

6 fő

”

”

/gyógyped./

- + művelődés szervező

1 fő

- Címzetes óvodapedagógus:

3 fő

5. Egyéb: 4 fő főiskolai végzettségű felzárkóztató pedagógus, ebből:
- Logopédus:
- Gyógypedagógus:
- Múzeum pedagógus:

1 fő
3 fő
1 fő

P/I./14
P/I./1, - P/II.7.
P/I./4

6. Az NOKS-os alkalmazottak végzettsége:
Pedagógiai asszisztens: 24,5 fő ebből
- csak érettségi:
- egyéb középfokú végzettség:
- felsőfokú végzettségű:
- + ped. asszisztensi tanfolyam:

2,5 fő
10,0 fő
2,0 fő
10,0 fő

C/3 - 10-ig
D/2 - 8-ig
E/1 - 4-ig
D/2 - 8-ig

2,5 fő
54,0 fő
10,0 fő

A/11-A/14-ig
B/1-14-ig
D/1-12-ig

2,0 fő
2,0 fő
10,0 fő

F/4
E/1 - 4-ig
D/1 - 10-ig

Dajka: 66,5 fő ebből
- csak általános iskola:
- ált isk. + dajkaképző:
- érettségi + dajkaképző:
Óvodatitkár: 13,0 fő, ebből
- főiskolai végzettségű:
- felsőfokú végzettségű:
- középfokú végzettségű:
7. Az NOS-os alkalmazottak végzettsége:
NEÓ titkárság ügyviteli dolgozói: 6 fő, ebből
- főiskolai végzettségű:
- felsőfokú végzettségű:
- középfokú végzettségű:

1 fő
3 fő
2 fő

F/8
E/6-ig
D/4, D/2
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Közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
1. magyar és 2. angol nyelven
1. Óvodánk tevékenységét az érvényben lévő 20170801/A/3 /1/2017.(IX.08.) sz. Alapító Okirat határozza meg,
- óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
- óvodai nevelés, ellátás,
- iskolai előkészítő oktatás,
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása,
- nemzeti óvodai nevelés, ellátás,
- óvodai intézményi étkeztetés,
- munkahelyi étkeztetés

Letölthető: www.08egyesitettovoda.hu
Feladatunk: óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését elősegítsük, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével. Kreatív, megfelelő önértékelő képességgel és reális önbizalommal bíró gyermekeket neveljünk, akik rendelkeznek olyan készségekkel, képességekkel,
személyiségjegyekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai élet megkezdésére.
Gyermekcsoportjaink vegyes, és osztott életkorúak, fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk bekerült
gyermek családias légkörben nevelődjenek, valamint figyelembe vesszük a szülők kérését is.
----------------------------Angol nyelvű tájékoztató:
7.The activity of our Kindergarten is determined by the updated Deed of Foundation (No.:
20170801/A/1/2017.(XI.08.)
- Complex supporting of the institutes and public bodies of the kindergarten upbringing educational
activities
- Kindergarten upbringing, education and support
- Preparatory education for school
- Upbringing, education and support for those children who need special supporting
- National kindergarten upbringing, education and support
- Kindergarten nutrition

- Nutrition at the workplace
Downloading: www.08egyesíteeovoda.hu
Our tasks: To assist and promote the integrated and versatile developing of our kindergartners,
to help in the unfolding of the personality of children, to decrease the differences and disadvantages, with the taking the personality, childhood and the different growth into consideration.
To up bring and educate such children, who are creative and have suitable, real self-assessment
and who have so capabilities, skills and personality, which fit and suited them for the starting
of the school.
Our kindergarteners are in mixed age groups, because we think that the upbringing of our
kindergarteners in a familiar environment is very important and we try to accept the requests
of the parents also.
Our kindergarteners are in mixed age groups, because we think that the upbringing of our
kindergarteners in a familiar environment is very important and we try to accept the requests
of the parents also.
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