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KÖZZÉTÉTELI LISTA 

(2022. október 1.) 

A Kormány 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet 23. § (1-2) alapján a Kőbányai Bóbita Óvoda 

az alábbi adatokat teszi közzé: 

 

1. Az óvodai felvétel: tájékoztatás az óvoda házirendjében 

2. A beiratkozásra meghatározott idő: a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről 

való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt 

tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal. 

3. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 6 óvodai csoport 

4. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség: 

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő 

tandíjakról 

https://net.jogtar.hu/rendelet-kereso/gyors?council=x-

kerulet&keyword=tand%C3%ADj 

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben biztosított 

gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről 

https://net.jogtar.hu/rendelet-kereso/gyors?council=x-

kerulet&keyword=gyermek%C3%A9tkeztet%C3%A9s%20ig%C3%A9nybev%C

3%A9tel%C3%A9nek%20m%C3%B3dj%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20

a%20t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si%20d%C3%ADjak%20m%C3%A9rt%C

3%A9k%C3%A9r%C5%91l 

5. Az óvoda nyitva tartásának rendje, nevelési évben tervezett jelentősebb esemény, 

események időpontjai: 

- A Kőbányai Bóbita Óvoda Munkaterve tartalmazza: 

www.bobitaovi10.hu 

 

6. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program: 

- www.bobitaovi10.hu 

 

7. Alkalmazottakra vonatkozó adatok: 

  

Óvodapedagógusok 

létszáma 

Főiskolai 

végzettségűek 

létszáma 

Középiskolai 

végzettségűek 

létszáma 

Szakvizsgázottak 

létszáma 

13 13 0 4 
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Fejlesztőpedagógus 

létszáma 

Főiskolai 

végzettségűek 

létszáma 

Középiskolai 

végzettségűek 

létszáma 

Szakvizsgázottak 

létszáma 

1 1 0 1 

 

 

Óvodapszichológus 

létszáma 

Egyetemi 

végzettségűek 

létszáma 

1 1 

 

Nevelő munkát segítő alkalmazottak 

Óvodatitkár 1 fő szakképzett 

Pedagógiai asszisztens 2 fő szakképzett 

Dajka 6 fő szakképzett 

 

 

Technikai alkalmazottak 

Konyhai kisegítő 1 fő szakképzett 

Kertész, műszaki dolgozó 1 fő szakképzett 

Takarító 1 fő szakképzett 

 

Óvodai csoportok 

Csoportok megnevezése Engedélyezett maximális csoportlétszám 

Barna csoport 22 fő 

Zöld csoport 27 fő 

Piros csoport 27 fő 

Rózsaszín csoport 27 fő 

Kék csoport 27 fő 

Sárga csoport 27 fő 

Maximális engedélyezett csoportlétszám 157 fő 
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