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Budaörsi Kincskereső Óvoda
2040 Budaörs,Szabadság út 64.
E-mail cím: kincskereső@kincskereso-ovi.hu
OM azonosító:202686

A Budaörsi Kincskereső Óvoda a 229/2012. (VIII:28.) Korm. rendelet értelmében az
alábbi adatokat teszi közzé:

Székhely óvoda :Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs , Szabadság út 64.
OM azonosító: 202686
Pedagógusok száma:16 fő
Pedagógusok iskolai végzettsége:
Minden pedagógus felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik.
7 fő pedagógus rendelkezik pedagógus szakvizsgával
1 fő pedagógus rendelkezik drámapedagógiai végzettséggel
1 fő pedagógus rendelkezik óvodai gyógytestnevelői végzettséggel
1 fő gyógypedagógiai főiskolai (pszichopedagógiai szak) végzettséggel
Dajkák száma: 6 fő
Dajkák végzettsége:
6 fő szakképzett dajka
Pedagógiai asszisztens: 2 fő
1 fő érettségi, pedagógiai asszisztensi OKJ-s vizsgával
1 fő érettségi, gyógypedagógiai asszisztensi OKJ-s vizsgával
Óvodai csoportok száma, az egyes csoportokba járó gyermekek létszáma:
Óvodai csoportok száma: 6
Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma a 2019-20-as nevelési évben:
Cica csoport: 27 gyermek
Maci csoport: 29 gyermek
Mókus csoport: 26 gyermek
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Katica csoport:26 gyermek
Süni csoport:16 gyermek
Méhecske csoport: 15 gyermek
Az óvodai nevelési év rendje az óvodában:
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
A téli szünet idejére 2019.12.23-tól 2020.01.03-ig a városban egy óvoda biztosít ügyeletet.
Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15-ig
közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. 2020. évben a nyári
zárva tartás: 2020.06.15.-2020.07.19.
A nevelés nélküli munkanapok – 5 nap - igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a
szülőket.A zárva tartás idejére a szülők igénye alapján ügyeletet biztosítunk.
A 2019/2020-as nevelési évben a Fenntartó által meghatározott térítési díj: 458,47 Ft/nap (háromszori
étkezéssel)
Fenntartó által adható kedvezmények: szociális rászorultság alapján kérhető 100 %-os térítési
díjkedvezmény. Tájékozódni a www.budaors.hu honlapon illetve Budaörs Város Önkormányzata
Szociális és Egészségügyi Irodáján lehet.
Felvételi lehetőségek:
Óvodai beiratkozás: 2020.04.27-28-án.
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