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A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

A Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése 

után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetébe lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét 

a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a kerületben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek 

felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé 

teszi – folyamatosan történik. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)). 

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát 

(Nkt. 72 §. (2)). 

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy 

választott– önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (rendelet 20. § (1)). 

A gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, 

illetőleg ahol szülője dolgozik.  

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda 

fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)). 

 

Beiratkozás: 

A beíratáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő 

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)), nem 

magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen 

jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §). 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában való felvételhez a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.  

 

 

Az étkezés térítési díja:  2018. január 1-én. 455 Ft/nap 

     

    

 

 

Az intézmény nyitva tartása: 

    Mártírok 205/b. óvoda: 600-1730 

    Kincskereső tagóvoda: 600-1730 

Gyermekkert tagóvoda: 600-1800 

 

 

Események rendezvények 2017/2018. nevelési évben 

 2017.szeptember 25.-28. Érik az alma, hajlik a gallya– rendezvény sorozat 

 2017. október 16.-20 Tök jó hét! – rendezvény sorozat 

 2017. november 11. Márton napi rendezvény 



 2017. december 6.  Mikulás 

 2017. december 15. Kézműves délután 

 2017. december 18 -22. Karácsonyi ünnepségek 

 2018. február 9. Farsang  

 2018. március 14. Nemzeti ünnep 

 2018. március 23. Kézműves délután 

 2018. május 16-25. Évzárók 

 2018. május 28 - június 1. Gyermekhét 

 

 

 

Óvodapedagógusok száma, végzettsége: 

 

Létszám 

(fő) 

Beosztás, 

munkakör 
Végzettség Szakképzettség 

1 óvodavezető főiskola Tanügy-igazgatási szakértő 

1 
óvodapedagógus, 

tagóvoda-vezető 
főiskola 

Minőségfejlesztési feladatokra 

felkészítő szakvizsga 

1 
óvodapedagógus, 

tagóvoda-vezető 
főiskola Fejlesztőpedagógus szakvizsga 

1 

óvodapedagógus, 

óvodavezető-

helyettes 

főiskola - 

1 

óvodapedagógus, 

óvodavezető-

helyettes 

főiskola - 

2 óvodapedagógus főiskola Fejlesztőpedagógus szakvizsga 

1 óvodapedagógus főiskola 
Gyermek-, ifjúság- és 

családvédelem szakvizsga 

1 óvodapedagógus főiskola Közoktatás vezetői szakvizsga 

18 óvodapedagógus főiskola - 

2 óvodapedagógus középiskola - 

 

Pedagógiai asszisztensek száma, végzettsége: 

Létszám 

(fő) 
Beosztás, munkakör Végzettség Szakképzettség 

2 Pedagógiai asszisztens  Érettségi - 

1 Pedagógiai asszisztens  Érettségi óvodapedagógus 

1 Pedagógiai asszisztens  Érettségi 
pedagógiai 

asszisztens 

 

Dajkák száma, végzettsége: 

Létszám 

(fő) 

Beosztás, 

munkakör 
Végzettség 

4 dajka  Dajka szakmunkás 

6 dajka Érettségi 

3 dajka Szakközépiskolai 

1 dajka 8. általános 

 



Óvodai csoportok száma: 14 

 

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 

 

Csoport megnevezése Létszám  

Mártírok u. 205/b.   

Szivárvány 24 

Csigabiga 25 

Süni 23 

Kiscsikó 24 

Kincskereső tagóvoda  

Méhecske 19 

Mackó 23 

Napsugár 18 

Katica 20 

Gyermekkert tagóvoda  

Napsugár  21 

Maci 20 

Pillangó 19 

Katica 23 

Nefelejcs 20 

Napraforgó 20 

Összesen: 299 

 

 

 

Budapest, 2017. 


