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ÚSZÓ PINGVIN ÓVODA 

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2016-2017-es NEVELÉSI ÉV 

 

A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. §-a, 

(1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

Az intézmény hivatalos neve: ÚSZÓ PINGVIN ÓVODA 

Az intézmény székhelye: 1138 Budapest Margitsziget Nemzeti Sport Uszoda 

Elérhetőség: Telefon:             36-1-4504225   36-30-9408727 

                       E-mail cím:        kacz@uszoovi.hu 

                       Web oldal:         www.uszoovi.hu 

           Facebook:         https://www.facebook.com/Úszó-Pingvin-Óvoda. 

Az intézmény vezetője:            Barabás Kiss Patrícia intézményvezető-sportmenedzser,  

                                                                                         szakmai vezető 

            Andrásné Kern Teréz óvodavezető 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: óvodavezető  

Az óvoda logopédusa:                Galgóczi Katalin  

Az óvodai fejlesztő pedagógus:          Andrásné Kern Teréz   

Az óvoda pszichológusa:                     Kaczander Ágnes  

Az óvoda gyermekorvosa:                Dr. Sípos Andrea  

Az óvoda védőnője:                             Kollár Miklósné    

Az óvoda fogorvosa:                                                        

 

Az intézmény alapítója:  Kaczander Ágnes magánvállalkozó 1992 

Elérhetősége:               36-30-9198187 

Intézmény fenntartója:              Úszó Pingvin Óvoda Közhasznú Nonprofit Kft. 

Az óvoda felügyeleti szerve (gazdasági, szakmai): a fenntartó 

 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. 

Az alapító okirat szerint: 50 fő 

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő: 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább 30 nappal. 

Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek az adott nevelési évre és a fenntartó által 

meghatározott határidőre az intézménybe kell benyújtani. 

A beiratkozás várható ideje: 2017. április 24.-május 19. között 

(a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.) 

Az óvodánknak nincs felvételi körzete. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik 

az óvodavezető és a szakmai vezető ez alapján dönt.  

mailto:kacz@uszoovi.hu
http://www.uszoovi.hu/
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Elsődleges szempont: az olimpiai bajnokok és helyezettek gyermekei, az uszoda dolgozóinak 

gyermekei. Az odajáró gyerekek testvéreit folyamatosan vesszük fel. Ezen kívül a sportot 

szerető gyermekeket vesszük fel. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2 csoport 

 

3. Az intézményi térítési díj: 

Az óvoda térítési díjat nem szed, mert az Állami Normatívából, fenntartói támogatásból, 

magánszemélyek és cégek támogatásából és az 1%-ból tartja fenn a fenntartó.  

 

4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől - péntekig). 

Nyitva tartás: 7:15 –16:45 óráig 

A szülők igényei alapján a fenntartó állapította meg ebben az évben is az óvoda nyitva 

tartását. A gyerekek buszos szállítása és az útvonal is a szülők kérése alapján történik.  

A gyermekekkel az óvodában nyitástól zárásig szakképzett óvodapedagógus foglalkozik, a 

buszos szállítás is óvodapedagógus kísérettel történik. 

Óvodai nevelési év rendje 

A nevelési év 2016. szeptember 1-tól, 2017. augusztus 31-ig tart. 

Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján a szülői 

igények felmérése alapján várhatóan az alábbi időszakokban tarthat zárva:  

2016. november 2-tól 4-ig 

2016. december 22-től 2017. január 2-ig  

2017. április 13-án , 14-én ,18-án közötti időszakban lesz. 

2017. a nyári zárva tartás idejét a fenntartói rendelet határozza meg, melyről 2017. február 15-

ig értesítjük a szülőket. 

A zárás időtartama: 4 hét, 2017. augusztus 01-én (hétfő). – augusztus 30-ig (kedd). 

 

5.Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 

 

Tervezett nevelésmentes munkanapjaink: 

Óvodánk 5 nap nevelésnélküli munkanapot vesz igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely 

időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban értesítjük. A nevelés nélküli 

munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre, 

tréningekre használja fel az óvoda. 

Ezeken a napokon - szülői igény esetén a gyermekek elhelyezésére – ügyelet az Óvodában 

biztosítunk. 

 

2016. október   Szakmai továbbképzés 

2017. január Szakmai értekezlet – Félévi 

értékelések 

2017. március Szakmai továbbképzés 

2017. április Szakmai továbbképzés 
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2017. június Nevelési évet záró értekezlet - 

Éves értékelések – éves 

munkaterv értékelése 

Pedagógus nap 

 

6. Ünnepek megemlékezések rendje: 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves 

munkatervben meghatározottak szerint történik. 

 

 

Időpont 
A program 

megnevezése 
Felelős 

év hónap nap 

2016. szeptember 1. csütörtök nevelési évnyitó mindenki 

2016. október 21. péntek 10.00 október 23-i ünnepség mindenki 

2016. november 1-7 keddtől- 

hétfőig 

Őszi szünet  

2016. november 11. péntek 17.00 Márton nap mindenki 

2016. december 6. kedd    10.00 Mikulás (zártkörű) mindenki 

2016. december 9. péntek 12.00 Úszó – vízilabda 

bemutató 

mindenki 

2016. december 9. péntek Karácsony Kupa 

úszóverseny 

mindenki 

2016. december 20. kedd 9.00 Karácsony mindenki 

2016.

2017.  

december 

január 

22. 

2. 

csütörtöktől 

hétfőig 

Téli szünet  

2017. január 28. szombat 

16.00 

Farsang mindenki 

2017. március 28. kedd Korcsolya bemutató mindenki 

2017 április 12. szerda 10.00 Húsvét (zártkörű) mindenki 

2017. április  12. szerda Nyuszi Kupa 

úszóverseny 

mindenki 

2017. április 13. 

18. 

csütörtöktől 

keddig 

Tavaszi szünet  

2017. május 5. péntek 10.00 Anyák napja mindenki 

2017. május 26. péntek 10.00 Gyermeknap mindenki 

2017. június 02. péntek 12.00 Úszó-tornabemutató mindenki 

2017. június 16. péntek 9.00 Nevelési évzáró mindenki 

2017. július  28.  Óvodai tanévzáró mindenki 

2017. augusztus 1-30 hétfőtől - 

keddig 

Nyári szünet  
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Világnapok: 

 

Világnapok Dátum Tervezett tevékenység 

Nemzetközi 

hulladékgyűjtő világnap 

2016. szeptember 23. Szelektív hulladékgyűjtés 

Zene világnapja 2016. október 1 Zeneovisok műsora 

Állatok világnapja 2016. október 4. Állatkerti kirándulás 

Víz világnapja 2017. március 22. Vízhez kötődő rajz verseny 

Egészségügyi világnap 2017.április 7. Egészségnap 

Műemlékvédelmi világnap 2017. április 18. Múzeum látogatás 

Táncművészet világnapja 2017. április 29. Óvodai tánccsoport műsora 

Környezetvédelmi világnap 2017. június 6 Beszélgetés a csoportban 

Föld napja  2017. április 22. Kiállítás 

Madarak és fák napja 2017. május 10.  Virágültetés 

 

7. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Házirend, 

 Éves munkaterv 

 Intézményi önértékelés 

A dokumentációk intézményünkben szakmai vezetőnél biztosítunk nyilvánosságot. 

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra 

kerül. 

 

8. Személyi feltételek: 

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel. 

Az intézményben dolgozó alkalmazotti létszám: 15 fő 

Főiskolai diplomával rendelkező óvodapedagógusok száma: 8 fő 

Nevelő-oktató munkát segítők száma: 6 fő 

 

s. 

sz. 

Csoport Gyermekek 

létszáma 

Csoport 

típusa 

1. Kispingvin  

25 fő 
vegyes. 

2. Nagypingvin 
25 fő vegyes 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

…………………………………    ………………………………… 

         

       Barabás Kiss Patrícia           Andrásné Kern Terézia 


