Intézményi közzétételi lista
2018-2019. nevelési év

Intézmény fenntartója

Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata, Budapest Üllői út 400

Intézmény székhelye, neve címe

Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda
1181. Bp. Kondor Béla sétány 12.

Intézményhez tartozó épületi egységcsaládtámogató funkcióval

Családi Játszóház

Felvehető maximális létszám (Köznevelési
törvény alapján)

150 fő

Alapító okirat és külön fenntartói engedély
valamint a szükséges feltételek megléte
esetén bővíthető létszám:

150 fő

Óvodai nyitva tartás

hétköznap 6.30-17.30ig

Óvodai csoportok száma

6

Csoportokba felvehető maximális létszám
(Köznevelési törvény alapján)

25 fő

Egyes gyermekcsoportok létszáma:

Huncutok csoport: 21 fő
Sün csoport: 22 fő
Maci csoport: 22 fő
Vakond csoport: 21 fő
Gesztenye csoport: 21 fő
Manó csoport: 22 fő

Bp. 1181. Kondor Béla sétány 9-11

Értékelés az intézményre vonatkozóan
Educatio egyedi vizsgálata alapján az intézmény 2017. évtől
az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Információk gyermek felvételről
A 2018-2019. nevelési évre a gyermekek felvétele és előjegyzése megtörtént 2018.
májusában.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történt (Nkt. 49.§)

Étkezési térítési díjak 2018. 09. 01.
Szülői térítés
Teljes áru étkezési díj

451,-Ft

Diétás teljes áru étkezési díj

527,- Ft

Ingyenes étkezés biztosítása [Gyvt.21/B. § (1)-(2)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén
3 vagy több gyermeket nevelő család gyermeke számára
Olyan gyermek, aki tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él,
amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
Szülő nyilatkozott arról, hogy a család egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, 2018-ben: 119.301 Ft
Nevelésbe vett gyermek számára

Pedagógusok az intézményben
Szakvizsgázott óvodapedagógus

5 fő

Főiskolai végzettség, szakvizsga

Óvodapedagógus

8 fő

Főiskolai végzettség

Szociálpedagógus

1 fő

Főiskolai végzettség

Pedagógiai munkát közvetlenül támogató alkalmazottak az intézményben
Pedagógiai asszisztens
Dajka

2 fő
10 fő

Végzettség: érettségi
Végzettség:
érettségi

szakiskola,

Gyermekek, családok számára szervezett, felajánlott óvodai programok
Pitypang parti
Őszi kirándulás
Adventi napok
Mikulás mesejáték

Családi rendezvény jelenlegi és volt
pitypangos családok közreműködésével
Nagycsoportosok számára Merzse mocsár
– pályázati támogatással
Ünnep hangulati előkészítése
Ünnepi hangulat pedagógusok mesejátéka

2018. 09. 21.
2018. 09. 27.
2018. 12. 01.-12. 21.
2018. 12. 06.

Ingyenes Korcsolyás
napok
Téli Kerekerdő
program
Farsang
Nemzeti ünnep
Nyitott napok
Tavaszi varázslat
Gyermeknapi
rendezvény
Nyárnyitogató családi
nap
Kedvezményes
úszásoktatás

Kerületi lehetőség esetén – iskolába
készülőknek
Havas időben gyermekprogram a
Péterhalmi erdőben
Gyermekek vidám, jelmezes programja
Március 15. – ünnepi játékos nap
Beiratkozás előtt, bölcsődei gondozónők,
új szülők számára
Játékos gyermekprogramok, állatsimogató
jelenlegi és leendő óvodai családoknak
Gyermekprogram a Péterhalmi erdő
tornapályáján
Évzáró játékok, nagyok búcsúztatása
csoportonként
Az óvoda nagycsoportosai számára

2018. 12 - 2019. 02
2019. 01. - 03
2019. 02. 28.
2019. 03. 14.
2019. 04. 05
2019. 04. 05.
2019. 05. 24.
2019. 05. és 06. hó
2019. 05. hó vége,
06. hó eleje

A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda Házirendjét elolvashatják a Családi szobában,
letölthető az óvoda honlapjáról. (www.pitypangovoda.hu)
A Szervezeti és működési szabályzatot elolvashatják a Családi szobában, letölthető
az óvoda honlapjáról.
A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda Házirendjét elolvashatják a Családi szobában,
letölthető az óvoda honlapjáról.
Családi Játszóház
Az óvoda speciális intézményegysége a Családi Játszóház, melynek célja a családi
nevelés támogatása az ingyenesen igénybe vehető játszóházi szolgáltatással,
valamint az itt dolgozó szakemberek támogató együttműködésével.
Nyitva tartás és egyéb friss információk elérhetőek a www.csaladijatszohaz.hu
honlapon. A családi Játszóház házirendje és Nyitvatartási rendje letölthető az
intézmény honlapjáról (www.családijatszohaz.hu)

