Budapest-Budafoki Református Egyházközség
Halacska Református Óvoda
1221 Budapest, Törley tér 3-4.
Tel. 06 (1) 482 02 24
Email: halacskaovi@halacskaovi.hu

KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4)
bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.
Intézmény adatai:
OM azonosító:

Székhely címe:

101706
Budapest-Budafoki Református Egyházközség
Halacska Református Óvoda
1221 Budapest, Törley tér 3-4.

Intézmény telefonszáma:

06-1-482-0224

Intézmény e-mail címe:

halacskaovi@halacskaovi.hu

Intézményvezető neve:

Sélleiné Gyenes Krisztina

Ellátott feladatok:

óvodai nevelés

Fenntartó adatai:
Fenntartó neve:

Budapest-Budafoki Református Egyházközség

Fenntartó címe:

1221 Budapest, Demjén István utca 2.

Fenntartó típusa:

egyházi jogi személy

Képviselő neve:

Szász Lajos

Telefonszáma:

06-1-229-2278

E-mail címe:

reformatus@bfok.t-online.hu

Intézmény neve:

Általános adatok:
Az intézmény működő feladatellátási helyei:
• 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely)
• 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. (telephely)
Óvodapedagógusok száma: 17 fő
Ebből: Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 16 fő
Ebből: Középfokú végzettséggel rendelkezik: 1 fő
Dajkák száma: 9 fő
Ebből középfokú végzettségű: 3 fő
Ebből dajkai végzettséggel rendelkezik: 6 fő
A Fenntartó által engedélyezett csoportok száma:
10
Csoportok összetétele:
Csoportok
Kiscsoport
Kiscsoport
Középső csoport
Középső csoport
Vegyes csoport
Vegyes csoport
Vegyes csoport
Vegyes csoport
Vegyes csoport

Csoport létszámok
24
24
26
24
24
21
24
25
25
Összesen: 217

Óvodánk nyitva tartása: 6:00-18:00
A nevelési év rendje:
2019.09.01. – 2020.08.31.
Megnevezés

Év

Hónap

Nap

Az óvodai nevelés első napja

2019.

Szeptember

02.

Az óvodai nevelés utolsó napja

2020.

Augusztus

31.

Nevelésnélküli munkanapok ütemezése
• 2020. február 14.
• 2020. április hó (Református Óvodák Szakmai találkozója - időpontját később teszik közé)
• 2020. június 02.
• 2020. június 12.

2019/2020 Nevelési év főbb eseményei
Megemlékezések:
• Reformáció ünnepe
• Karácsony
• Március 15.
• Virágvasárnap
• Húsvét
• Pünkösd
Ünnepek, közös programok
• Tanévnyitó befogadó Istentisztelet 2019. szeptember 22. 17:00
• Halacska nap 2019. október 4.
• Adventi manuális
2019. november 29.
• Mikulás
2019. december 6.
• Közös templomi Karácsony gyerekeknek 2019. december 10.
• Csoportos Karácsony 2019. december 18.
• Farsang
2020. február 11.
• Anyák napja 2020. április 30.
• Gyermeknap 2020. május 29.
• Kibocsájtó Istentisztelet
2020. június 7.
• Évzárók
2020. május hó
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj és egyéb díjfizetési
kötelezettség (továbbiakban együtt díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az
egy főre megállapított díjak mértéke, a Fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági
és igénylési feltételeket is:
Étkezési díj: 792 Ft/fő/nap, ebből a szülő 460 Ft/fő/nap díjat fizet.
Diétás étkezést az intézmény orvosi javaslatra, az allergia megállapítását és beazonosítását követően tud
biztosítani.
A fenti összegek a térítési díj 100%-át jelentik, az ingyenes étkezésről szóló nyilatkozat (6. melléklet a
328/2011. (XII.29. Korm. rendelethez) leadása után a szülő az étkezési térítési díj befizetése alól 100%-ban
mentesül.
Az intézmény lehetőséget biztosít az étkezési díj, cafetéria juttatásként való elszámolásra a szülők
munkáltatója felé. A térítési díjat készpénzben fizethetik a szülők.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai:
A 2019. 04. 02 -án tartott presbitériumi gyűlésen Piróth Béla gazdasági vezető általi beszámoló alapján
megállapította, hogy a 2018-as évi gazdálkodás kiegyensúlyozott, rendezett, nincs a jogszabályi előírásoktól
való eltérés. Az intézmény 2018-as évi pénzügyi beszámolója bizonylatokkal alátámasztott, és megfelelően
mutatja be az óvoda ez évi gazdálkodásának eredményét. Ennek alapján a Fenntartó a 2018-as évi
zárszámadást az 23/2019.04.02 –es határozatával elfogadja.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok,
ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai,
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
Kezdő
Vég
Ellenőrző szerv
Típusa
dátum
dátum
Közegészségügyi helyszíni
Budapest Főváros Kormányhivatala
2019.04.15.
2019.04.15.
ellenőrzés (székhely)
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Intézményünk felvételi rendje, amelyet a Fenntartó határozott meg:
• Református családok gyermekei
• Akinek a testvére már járt az intézménynek, és igyekeznek bekapcsolódni a gyülekezet életébe
• Más felekezetű keresztyén családok gyermekei
• Túljelentkezés esetén az adott év augusztus 31-én betöltött 3. életév előnyt jelent
Beiratkozás:
Óvodai felvétel egész évben folyamatos, férőhely függvényében.
Óvodai beiratkozás időpontja a 2020/2021-es nevelési évre 2020. április 23-24. (8:00-16:00)
Működést meghatározó dokumentumok:
Óvodánk Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai programja az intézmény honlapján
a http://halacskaovi.hu/dokumentumok/ webcímen található.

Intézmény statisztikai adatai:

Összesen

ebből nők

Osztályterem, szaktanterem/ csoportszoba
összesen

Osztályok, csoportok száma összesen

Összesen

ebből nők

Nem pedagógus
munkakörben dolgozók
nyitólétszáma

lányok

Sikeres érettségi
vizsgát

Összesen

2

217

105

6

17

17

10

9

17

16

2

217

105

6

17

17

10

9

17

16

Gyermekek, tanulók nyitó
létszáma

felnőttoktatásban
résztvevők

ebből

gyógypedagógiai
nevelésben, oktatásban
résztvevők

Összes feladat ellátási helyek száma

Óvoda
Általános iskola
Szakközépiskola
Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola
Gimnázium
Szakgimnázium
Fejlesztő nevelés –
oktatás
Összesen
(s01+s02+…+s07)
Alapfokú
művészetoktatás
Kollégium
Logopédiai ellátás
Nevelési tanácsadás
Szakértői bizottsági
tevékenység
Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás
Utazó
gyógypedagógusi és
konduktori hálózat
Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
Konduktív pedagógiai
ellátás
Gyógytestnevelés
Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás
Kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások
Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

Fő
munkaviszony
keretében
pedagógus
munkakörben
alkalmazottak
nyitóállománya

Sikeres szakmai
vizsgát

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint:

1

1

tett
tanulók
száma

Gyermekek tanulók számának nyitóadatai (1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely))
középső
50
22
3

Évfolyamok
nagy

vegyes
74
35
1

Összesen
148
72
5

Összesen
ebből lány
72
72
1

1

ebből

Gyermekek, tanulók száma
leány
más településről bejáró
egész napos iskolai oktatásban
részesül
váltakozó (de-du) oktatásban
részesül
összevont osztályba járó
integráltan oktatott sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók
beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő
napközis tanuló
délutáni egyéb foglalkozáson
résztvevő
évfolyamismétlő (s14+s15)
leány
eredményesen végzett,
ebből
de ismétel
évfolyamismétlésre
utasított
magántanuló
ebből sajátos nevelési igényű
otthont nyújtó ellátásban részesülő
hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók
gimnáziumból jött
szakgimnáziumból
feladatellátási jött
helytípust
szakközépiskolából,
váltott
szakiskolából,
készségfejlesztő
iskolából jött
a 9. évfolyamosok közül a 8.
évfolyamot az előző tanévben
végezte
utolsó éves
egy idegen nyelvet tanulók száma
kettő idegen nyelvet tanulók száma
nyelvoktatásban nem részesülő
tandíjas
térítési díjas
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
más településről bejáró halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
kezdő évfolyamos tanulók száma
kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók száma

kis
24
15
1

24

50

74

148

72

Gyermekek tanulók számának nyitóadatai (1225 Budapest, Bartók Béla út 4. (telephely))

ebből

Gyermekek, tanulók száma
leány
más településről bejáró
egész napos iskolai oktatásban
részesül
váltakozó (de-du) oktatásban
részesül
összevont osztályba járó
integráltan oktatott sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók
beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő
napközis tanuló
délutáni egyéb foglalkozáson
résztvevő
évfolyamismétlő (s14+s15)
leány
eredményesen végzett,
ebből
de ismétel
évfolyamismétlésre
utasított
magántanuló
ebből sajátos nevelési igényű
otthont nyújtó ellátásban részesülő
hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók
gimnáziumból jött
szakgimnáziumból
feladatellátási jött
helytípust
szakközépiskolából,
váltott
szakiskolából,
készségfejlesztő
iskolából jött
a 9. évfolyamosok közül a 8.
évfolyamot az előző tanévben
végezte
utolsó éves
egy idegen nyelvet tanulók száma
kettő idegen nyelvet tanulók száma
nyelvoktatásban nem részesülő
tandíjas
térítési díjas
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
más településről bejáró halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
kezdő évfolyamos tanulók száma
kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók száma

Budapest, 2019. október 08.
Sélleiné Gyenes Krisztina
mb. óvodavezető

kis
24
12
2

1

középső

Évfolyamok
nagy

vegyes
45
19
4

Összesen
69
31
6

Összesen
ebből lány
31
31
2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

24

45

69

31

1

2

3

1

