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ÚSZÓ PINGVIN ÓVODA
1138 BUDAPEST, MARGITSZIGET ( NSU )

Fenntartó:
Úszó Pingvin Óvoda Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:

1025 Budapest, Őzgida u. 23/5.

Telefon:

1/ 450-4225
30/ 940-8727
30/ 977-2116

Fax:

23/451-795

e-mail:

kacz@uszoovi.hu

ÉRVÉNYES: VISSZAVONÁSIG

Különös Közzétételi Lista
Óvoda
1. A felvételi lehetőségek
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:
Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
2. A beiratkozás ideje:
Folyamatos.
3. Az intézmény a fenntartó által biztosított keretösszegből tartja fenn magát.
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések
A nevelési, oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését, nyilvános
megállapításokat, személyesen lehet megtekinteni az intézményben.
5. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett
jelentősebb rendezvények, események
Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:
Hétfőtől –Péntekig 7.15-16.45- ig.
A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények:
Ünnepek, rendezvények

Időpont

Márton-nap

2014.11.07.

Mikulás

2014.12.05.

Karácsony

2014.19.20.

Farsang

2015.02.01.

Húsvét

2015.04.01

Anyák napja

2015.05.08.

Gyereknap

2015.05.22.

Tanévzáró

2015.06.11.

Úszóbemutató

2014.12.12.

Úszó-tornabemutató

2015.06.05.
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6. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista
megtekintésére, a –helyben szokásos módon- nyilvánosságot biztosítunk.
7. Az óvodapedagógusok száma
Az óvodapedagógusok száma .....4...... fő.
8. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Sorszá
m

Pedagógus azonosító száma

Végzettsége

Szakképzettsége

1

72857075890

főiskola

Óvodapedagógus,
fejlesztő pedagógus

2

71983402933

egyetem

Óvodapedagógus

3

72881455006

egyetem

óvodapedagógus
angol idegennyelvi csoport

4

76040092775

főiskola

óvodapedagógus

egyetem

ének-zene szakos tanár

9. A dajkák száma
A dajkák száma ...4....... fő.
Beosztás, munkakör

Végzettség

Szakképzettség

úszóedző, dadus

T.F. szakedző

vezető úszóedző, dadus

úszóedző, dadus

T.F. edző

úszóedző, dadus

érettségi

védőnő

TF edző

úszóedző

védőnő, dadus,
mindenes
úszóedző, dadus
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10.Nevelőmunkát segítő munkakörben:

Beosztás, munkakör

Végzettség

Szakképzettség

sportvezető

egyetem

szociológus, úszóedző

11. Az óvodai csoportok száma 2 a gyermekek létszáma 50 fő.

Óvodai csoport megnevezése

Korcsoport

1.

Kispingvin

Kiscsoport ( 3-5 évesek)

2.

Nagypingvin

Nagycsoport ( 5-7 évesek )
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