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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2019/2020 nevelési év 

 A 229/2012 (VIII.28) korm. rendelet 23 § (2) bekezdés értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

1. Az intézmény adatai: 

Név Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 

Székhely 1089 Budapest, Elnök u. 4. 

OM azonosító 034394 

Telefonszám +36-1- 314-02-91 

E-mail cím óvoda@semmelweis-univ.hu 

Honlap semmelweis.hu/ovoda 

Az intézmény fenntartója Semmelweis Egyetem 

Intézményvezető Gál Edit 

 

2. Az óvodai felvétel rendje 

Óvodánkba az év folyamán bármikor lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges adatlapokat az óvoda honlapjáról  

lehet letölteni, vagy az intézményben személyesen kérni. Óvodaköteles az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig 

betölti a 3. életévét. A felvételről az óvoda vezetője dönt az óvodai férőhelyek számának függvényében. 

3. Térítési díj 

A térítési díj összege: 650.- Ft/nap 

A térítési díj befizetésének módja: átutalás 

A térítési díj összegének megállapítására vonatkozó törvényi háttér:  

-  1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B § (1) 21/B § (1)  

-  328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

Ingyenes étkezésre jogosult: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  
-  tartósan beteg vagy fogyatékos,  
-  családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  
-  családjában három vagy több gyermeket nevelnek,  
-  nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 
-  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. (128.810.- Ft) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   
Semmelweis Egyetem                                           

Napköziotthonos Óvodája 
4. A nevelési év rendje 

Nevelési év: 2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31. 

Az óvoda nyitva tartása: 7.00-17.00 óra között 

Téli zárás: 2019. december 23. – 2020. január 3. 

Nyári zárás: 2020. július 27.- 2020. augusztus 21. 

Nevelés nélküli munkanapok:  

- 2019.10.31. 

- 2019.12.20. 

- 2020.02.14. 

- 2020.06.15. 

- 2020.08.24. 

 

5. Ünnepek, óvodai hagyományok rendje 

Szüreti mulatság 2019.09.25. 

Népmese napja 2019.09.27. 

Állatok világnapja 2019.10.04. 

Mesebirodalom 2019.10.11. 

Európai Hulladékcsökkentési Hét 2019.11.18.-2019.11.22. 

Hangok világa 2019.11.22. 

Mikulás 2019.12.04. 

Karácsonyi fény 2019.12.13. 

Advent – karácsonyi köszöntés, 

barkácsolás (nyitott) 

2019.12.16.-2019.11.18. 

(csoportonként) 

Magyar Kultúra Napja 2020.01.22. 

Farsang – téltemetés, kiszebáb égetés 2020.02.25. 

Táncház 2020.03.11. 

Március 15. 2020.03.13. 

Víz hete 2020.03.16.-2020.03.20. 

Egészség napja 2020.04.03. 

Húsvét 2020.04.08. 

Föld napi vetélkedő 2020.04.24. 

Anyák napja (nyitott) 2020.04.30. 

Madarak és fák napja 2020.05.11. 

Kirándulás  

Gyermeknap (nyitott) 2020.05.29. 

Kihívás napja 2020.05.22. 

Évzáró-ballagás (nyitott) 2020.06.12. 

Évzáró családi piknik - Apák napja 2020.06.19. 
 

6. Az óvoda működésével kapcsolatos dokumentumok 

Az intézményi dokumentumok tartalma az óvoda honlapján és az óvodában megtekinthetők: 

- Pedagógiai program 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Házirend 

- Vezetői pályázat 

- Különös közzétételi lista 

- Éves munkaterv 
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7. Az óvoda személyi feltételei 

 

Engedélyezett álláshelyek  11 fő 

 

 

 

ebből 

óvodavezető-óvodapedagógus 1 fő 

óvodapedagógus 6 fő 

dajka 3 fő 

konyhai kisegítő 1 fő 

tartósan távol levő (Gyes-en) 

óvodapedagógus 

2 fő 

 

 

Főiskolai végzettségű óvodapedagógus 7 fő 

       

ebből 

Gyermekintézmények Szakmai 

Fejlesztése - Közoktatási 

menedzser szakvizsga 

1 fő 

Fejlesztőpedagógus és közoktatás-

vezető szakvizsga 

1 fő 

 

Nevelőmunkát segítők létszáma, végzettsége 

 

Engedélyezett álláshely (dajka, konyhai dolgozó) 4 fő 

Betöltött álláshely 3 fő dajka, 1 fő konyhai dolgozó 

 

ebből 

 

 

 

dajkai végzettséggel 

 

4 fő 

 

8. Óvodai csoportok, férőhelyek 

Csoport Engedélyezett 

létszám 

Csoportba járó gyermekek 

száma (2019.okt.1-jén) 

Korcsoport 

Maci csoport 20 fő 18 vegyes életkorú 

Katica csoport 20 fő 16 vegyes életkorú 

Süni csoport 20 fő 18 vegyes életkorú 

 


