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Alapadatok
A hatályos alapító okirat kelte, száma

22/2385-2/2016.

Fenntartó neve, címe

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc - Pestszentimre
Önkormányzata
Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti Magyar név: Pestszentlőrinci Cseperedő
neve
óvoda
Német név: Pestszentlőrincer Kindergarten
Cseperedő
Rövidített név: Cseperedő óvoda
Az intézmény székhelye,címe
1184 Budapest Építő u. 5.
Felvehető gyermeklétszám
126 fő
Óvodai csoportok száma
5
OM azonosítója
034659
Telefonszám
06 1 2913419
Intézmény vezetője:

Debreceni Józsefné

Általános Adatok
Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018.
augusztus 31-ig tart. Öt napos munkarend
szerint egész évben folyamatosan működik,
üzemeltetése a fenntartó által meghatározott
zárva tartás alatt szünetel.
A nyári karbantartási szünet idején 2018.07.23. –
2018.08. 17-ig, a Pestszentlőrinci Zenevár óvoda
fogadja a gyermekeket.

Napi nyitva tartás

6.30. – 17.30.

Nevelés nélküli munkanapok

2017.12.22.
2018.01.08.
2018.05.11.
2018.06.15.
2018.08.31.
Cica csoport:
Micimackó csoport:
Katica csoport:
Süni csoport:
Pillangó csoport:

24 fő
25 fő
25 fő
23 fő
18 fő

teljes árú:
diétás teljes árú:

387 Ft/ fő
527 Ft / fő

Csoportok létszáma.

Étkezési térítési díj:
.

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
• a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
• azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az
életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos
• akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
• akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
• akiknek a 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.
Óvodánkban dolgozók száma és iskolai végzettsége:
munkakör
óvodapedagógus

óvodapszichológus
pedagógiai asszisztens
dajka
gondozónő takarítónőkonyhás
gondozónő, takarítónő
óvodatitkár
kertész-karbantartó
dajkai szakképzettséggel rendelkezők

fő
11

1
1
5
2

végzettség
főiskola
+5 fő szakvizsga
+2 fő német nemzetiségi
szakirányú végzettség
egyetem
szakközépiskolai érettségi
szakiskola, érettségi
érettségi, szakiskola

1
1
1

szakérettségi
szakérettségi
szakiskola
3 fő

Nevelési évben tervezett események, rendezvények:
Ütemezés
folyamatos
2017.09.hó
2017.09.27.
2016.09.29.
2017.10.
02-06.
2017.10.11.

Rendezvény
Óvodai honlapunk aktualizálása 09. hótól folyamatos.
Szülői értekezleteket
Almaszüret
Szüreti hagyományok felelevenítése
Állatok hete
Bábszínház, állatsimogató, kutyabemutató
Gyermek kirándulás

2017.11.09.
2017.11.
14-15-16.
2017.11.hó
2017.12.12.
2017.12.
2017.12.06.
2017.12.hó
2017. 12.hó
2018.01.hó

Szent Márton nap
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Bölcsődés gondozónők látogatása
Bábelőadás
Téli barkács délutánok
Mikulás
Karácsonyi ünnepi hangulatteremtés a gyermekekkel közösen
Lakatos napi Advent
Újévi köszöntő: rigmusokkal /Micimackó csoport

2018.0104.hó
2018.01.
2018.01.25.
2018.02.
2018.02.
2018.02.
2018. 03.
2018.03.14.

Nyílt napok

2018.06.
Folyamatos
Folyamatos

Gyermeknap / Rendvédelmi nap
A születésnapos és névnapos gyermekek köszöntése a csoportokban
Zöld tevékenységek: séták, udvar gondozás, komposztálás, szelektív
hulladékgyűjtés, csoport fájának megfigyelése

Meteorológiai állomás látogatása
Bábelőadás Farsang
Télkergető népszokás bemutatása - Kiszézés
Könyvtárlátogatás
Nemzetiségi napok a csoportokban
Tanköteles gyerekek iskolalátogatása az iskolába
Március 15. megemlékezés
Bábelőadás
2018.03.21. Víz világnapja
2018.03.
Egészségnap,
2018.04.
Tavaszi barkács délutánok
2018.04..
NYÍLT NAP a leendő óvodások és szüleik részére
2018.04.13. Kerületi Óvodás Olimpia
2018. 04.hó Tavaszi gyermek kirándulás
2018.04.21. Föld napja
2018. 05.hó Új gyermekek előjegyzése, felvétele
2018. 05.04. Anyák Napja
2018. 05.
Madarak, fák napja
2018.05.hó Szülői értekezletek
2018. 05.hó Kihívás napja
2018. 05.hó Év végi néptánc rendezvény
2018.05.25. Ballagás – Évzáró

Óvodai felvételi lehetőség
A májusi előjegyzést követően felvett, 3. életévüket betöltött új gyermekek szeptember 1-én,
évközi felvétel esetén az óvodavezetővel egyeztetett időpontban, folyamatosan kezdik meg a
gyermekek az óvodát.
Beiratkozási lehetőség
A következő nevelési évre az óvodai előjegyzések és felvételek időpontját a Budapest Főváros
XVIII. ker. Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata teszi közzé, melyről minden
érintett az intézményekben kihelyezett központi plakát formájában, valamint az óvoda
honlapján értesül.
Az intézmény működését meghatározó dokumentumok
SZMSZ, Házirend, PP, Közzétételi lista, megtalálhatók
(www.cseperedo18.hu) a dokumentumok c. fejezetben.

az

óvoda

honlapján

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai:
Ellenőrzés időpontja: Budapest, 2016. február 23.
Az ellenőrzést végző szerv képviseletében eljáró ügyintéző és a helyszíni ellenőrzésen
megjelentek észrevételei valamint nyilatkozatai a helyszínen tapasztaltakról ellenőrzési
területenként:
•
Házirend- rendben
•
Szervezeti és működési szabályzat- rendben
•
Pedagógiai program- 45. oldal és 48. oldal szervezeti egység aktualizálása szükséges,
kötelező minősítés megszervezése törvényi hivatkozás beemelése a dokumentációba
•
Intézményi továbbképzési program – rendben
Az intézmény dokumentációja a törvényi szabályozásnak megfelel, összeállítása pontos,
igényes munka.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával:
Tanfelügyeleti látogatás időpontja: 2015.12.17.
Az ellenőrzés két kolléganőnél történt: az eredmények alapján az IKT kompetencia fejlesztése
szükséges.
Minősítés időpontja: 2016.03. 03.
Egy kolléganőnél történt. Az eredmény: megfelelt Teljesítmény: 98%
Törvényi háttér:
229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Budapest, 2017. 09.15.

Debreceni Józsefné óvodavezető

