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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2021-2022-es nevelési évre

Készült: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló készült rendelet 23.§-a alapján

Intézmények:
Az intézmény fenntartójának neve: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Az intézmény megnevezése: Újpesti Ambrus Óvoda - Újpesti Ambrus Óvoda Vörösmarty
Tagóvodája
OM száma: 034308
Alapító okirat száma: 1/E/678388/2021.
Intézményvezető: Markoja Lászlóné
Intézményvezető-helyettes: Köpe Krisztina
Tagintézmény-vezető neve: Pappné Ehmann Gabriella

Újpesti Ambrus Óvoda:
Címe: 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 2.
Elérhetősége: 06-1-370-9034
E-mail címe: ambrusovi@ambrusovi.hu
Óvodatitkár neve: Öleiné Budai Zsuzsanna

Újpesti Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvodája
Tagintézmény címe: 1047 Budapest, Vörösmarty u. 14.
Elérhetősége: 06-1-370-9106
E-mail címe: info@vorosmartyovoda.ujpest.hu
Óvodatitkár neve: Zombori Zita

Létszámadatok:
Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák iskolai végzettsége,
szakképzettsége

Újpesti Ambrus Óvoda:
Óvodapedagógusok

8 fő

Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett főállású vezető óvodapedagógus

1 fő

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

6 fő

Ebből szakvizsgát tett

2 fő

Középfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

1 fő

Fejlesztő pedagógus

1 fő

Óvodapedagógusok Ped.II. besorolással

4 fő

Óvodapedagógusok Ped.I. besorolással

4 fő

Pedagógiai asszisztens (érettségizett+szakképesítés)

1 fő

Dajka (dajka végzettséggel)

4 fő

Technikai dolgozó

2 fő

Újpesti Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvodája:
Óvodapedagógusok

7 fő

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

6 fő

Ebből szakvizsgát tett

1 fő

Középfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

1 fő

Óvodapedagógusok Ped.II. besorolással

4 fő

Óvodapedagógusok Ped.I. besorolással

3 fő

Pedagógiai asszisztens (érettségizett+szakképesítés)

2 fő

Dajka (dajka végzettséggel)

5 fő

Technikai dolgozó

2 fő

Csoportok, létszám adatok
Óvodai csoportok létszáma 2021. október 01. adatok alapján:

Ambrus Óvoda
Halacska csoport

18 fő

Süni csoport

18 fő

Kutyus csoport

17 fő

Csiga csoport

16 fő

Az Ambrus Óvodában 2 fő gyermek SNI, ellátásban részesül utazó gyógypedagógus által.

Vörösmarty Tagóvoda
Vakond csoport

20 fő

Mókus csoport

18 fő

Pingvin csoport

22 fő

Mackó csoport

18 fő

A Vörösmarty Tagóvodában 3 fő gyermek SNI, ellátásban részesül utazó gyógypedagógus
által.
Alapító okiratunk szerint sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeknek integrált óvodai ellátást
biztosítunk az alább felsorolt szakvéleménnyel rendelkező gyermekekre kiterjedően:
-érzékszervi fogyatékos,
-értelmi, vagy beszédfogyatékos,
-autizmus spektrum zavar,
-egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem, vagy magatartásszabályozási
zavar)

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2021. szeptember 01-től - 2022. augusztus 31-ig tart.
Nyári élet: 2022. június 01-től - 2022. augusztus 31-ig.

Az intézmény nyitvatartási rendje:
Ambrus Óvoda: 600 - 1800-ig,
Vörösmarty Tagóvoda: 530- 1730-ig
A nyári zárás: a fenntartó által meghatározott időpontban 5 hét, amelyről február 15-ig
kapnak értesítést a szülők. A zárás idő alatt működő óvodákról a szülők tájékoztatást kapnak.
A téli zárás: a fenntartó jóváhagyása után, amelyről december 15-ig értesítjük a szülőket.
Nevelés nélküli munkanapok:
Egy tanévben legfeljebb 5 nevelés nélküli munkanapot tarthatunk, ebből ebben a nevelési
évben 4 napot használunk fel. Amennyiben változás történik, arról a szülőket időben, többféle
módon értesítjük. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület, nevelési értekezletek
megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.

Óvodai beiratkozás
Ideje: 2022. május hó első, vagy második hete.
A pontos időpontról és a beiratkozás menetéről az aktuális időszakban az óvodában
elhelyezett plakáton és a honlapunkon kapnak információt, amelyet befolyásolhat a fennálló
járványhelyzet.
Beiratkozás helyszíne: Újpesti Ambrus Óvoda 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 2.
A Fenntartó által engedélyezett csoportszám:
Újpesti Ambrus Óvoda - 4 csoport
Újpesti Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvodája - 4 csoport

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató az Nkt.2011.évi CXC. trv. 49.§. alapján:
Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven
belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az
óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles
értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a
fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján.
Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontjai:
- Óvodaköteles korú (3 éves) gyermek
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
- Hátrányos helyzetű
- Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
- Körzethatáron belül élő gyermek
- Kerületben dolgozó szülő (munkáltató igazolás)
- Körzethatáron kívül élő gyermek
Az óvodába járás alól a Kormány által kijelölt szerv (Kormányhivatal) a szülő kérésére - az
intézményvezető, valamint a védőnő egyetértésével - felmentést adhat az ötödik életév
betöltéséig.

Étkezéssel kapcsolatos információk
Az intézményben fizetendő étkezési térítési díj: 675,37.-Ft / 3x étkezés / nap
Ingyenes étkezés feltételei (szülői nyilatkozat alapján):
A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több
gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek
szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés
továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át, azaz 2021-ben a
144.717,- Ft-ot.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
 Pedagógiai Program
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Házirend
 Éves munkaterv
 Intézményi értékelés
A dokumentumok megtekinthetőek az óvoda honlapján: http://www.ambrusovi.hu/dokumentumok/

Ünnepek, megemlékezések rendje:
Az intézményünkben az ünnepek és megemlékezések rendje a 2021/22. évi Munkatervünkben
található. A megadott időpontok változásának jogát a nevelési év folyamán fenntartjuk.
Ambrus Óvoda:
Halacska csoport: 2021.09.09.
Süni csoport: 2021.09.06.
Kutyus csoport: 2021.09.02.
Csiga csoport: 2021.10.20.


Szőlő szüret: 2021.10.07.



Őszi Kirándulás: 2021. 09.30.



Télapó ünnep: 2021.12.03.



Karácsonyi készülődés a szülőkkel:
Halacska csoport: 2021.12.14.
Süni csoport: 2021.12.13.
Kutyus csoport: 2021.12.13.
Csiga csoport: 2021.12.20.



Fenyőünnep: 2021.12.17.



Maci Hét: 2022.01.31 – 02.04.



Szülői értekezletek:
Halacska csoport: 2022.01.06.
Süni csoport: 2022.01.06.
Kutyus csoport: 2022.01.12.
Csiga csoport: 2022.01.20.



Farsangi mulatság hete: 2022. 02.14.- 18. Farsang: 02.18.



Nemzeti ünnep: 2022.03.11.



Húsvét: 2022.04.12.



Virágültetés / Föld Napja: 2022.04.20-21.



Nyílt nap a leendő kiscsoportosoknak: 2022.04.22.



Tavaszi kirándulás: 2022.05.06.



Anyák napja:
Halacska csoport: 2022.04.28.
Süni csoport: 2022.04.29.



Gyereknap: 2022.05.31.



Évzáró:
Halacska csoport: 2022.05.27.
Süni csoport: 2022.05.20.
Kutya csoport: 2022.05.18.
Csiga csoport: 2022.05.11.



Nemzeti Összetartozás Napja: 2022.06.02.

Vörösmarty Tagóvoda
 Szülői értekezletek:
Vakond csoport: 2021.09.08.
Mókus csoport: 2021.09.03.
Pingvin csoport: 2021.09.13.
Mackó csoport: 2021.10.12.


Vörösmarty Nap: 2021.09.28.



Télapó ünnep: 2021.12.06.



Karácsonyi készülődés: 2021.12.09.



Fenyőünnep: 2021.12.16.



Maci Hét: 2022.01.31-02.04.



Szülői értekezletek:
Vakond csoport: 2022.02.02.
Mókus csoport: 2022.02.01.
Pingvin csoport: 2022.02.02.
Mackó csoport: 2022.02.03.



Farsang: 2022.02.18.



Nemzeti ünnep: 2022.03.11.



Húsvéti készülődés: 2022.04.13.



Anyák napja: 2022.04.29.



Évzáró:
Vakond csoport: 2022.05.26.
Mackó csoport: 2022.05.05.
Mókus csoport: 2022.05.17.
Pingvin csoport: 2022.05.19.



Gyermeknap: 2022.05.27.



Nemzeti Összetartozás Napja: 2022.06.02.

A szülők a szülői értekezleteken, valamint az intézmény honlapján is részletes tájékoztatást
kapnak az ünnepek időpontjáról és tartalmáról.

Budapest, 2021. október 01.
Markoja Lászlóné
Intézményvezető

