Bicske Városi Óvoda Különös közzétételi listája
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Érdeklődőket, hogy Bicske városában:
- komplex személyiségfejlesztő helyi pedagógiai program alapján végezzük az óvodai
nevelést,
- integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat
szerint, valamennyi óvoda épületünkben folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító
szakértői véleményben foglaltak alapján,
- kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés igénybevételére szülői igény szerint,
épületenként egy-egy vegyes életkorú gyermekcsoportban van lehetőség.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi
igazolványt és lakcímkártyát).
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az egyes óvoda épületek körzethatárait az óvoda honlapján, a www.bicskevarosiovoda.hu
oldalon tájékoztatásul közöljük.
A honlapon található az intézmény helyi Pedagógiai Programja, Házirendje és Szervezeti
és Működési Szabályzata is.
Nevelési év rendje:
2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.
Óvoda épület
Bicske Városi Óvoda
József Attila utcai Tagóvodája
Kakas Tagóvodája

Nyitás
6.15
6.15
6.15

Zárás
17.15
17.15
17.15

Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják.
Az új gyermekek befogadása 2018. szeptember 3.-tól folyamatosan történik.
A tevékenységek szervezése kötetlen és kötött formában valósul meg.
- 2,5- 3-4 éveseknek november 1.-től május 31.-ig,
- 4-5 éveseknek október 1.-től május 31.-ig,
- 5-6-7 éveseknél szeptember 15.-től május 31.-ig.
Nyári élet szervezése június 1.-től augusztus 31.-ig történik.
Nyári zárás ideje alatt a gyermekek elhelyezését a szülői igényeknek megfelelően ügyeleti
rend kialakításával biztosítjuk.

Az óvodák téli zárásának tervezett időpontja
2018. december 22.-2018. december 31.
Nyitás: 2019. január 02.-án szerdán.
Az óvodák nyári zárásának tervezett időpontja
Óvoda épületenként:
(két részletben)
2019. július 1.- július 14.
BVÓ József Attila utcai Tagóvodája
2019. július 29- augusztus 25.
BVÓ József Attila utcai Tagóvodája
2019. július 1.- július 28.
BVÓ Kakas Tagóvodája
2019. július 15.- augusztus 25.
Bicske Városi Óvoda
















Óvodapedagógusok száma: 40 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: főiskolai diploma
Fejlesztő pedagógus: 2 fő
Fejlesztő pedagógusok iskolai végzettsége: főiskolai diploma
Pszichológus: 1 fő
Pszichológus iskolai végzettsége: egyetem
Szakvizsgázott pedagógus: 8 fő
Egyéb végzettségek: szociálpedagógus, vezető óvodapedagógus,
Dajkák száma: 20 fő
Dajkák végzettsége: dajkaképző, érettségi
Pedagógiai asszisztensek száma: 7 fő
Pedagógiai asszisztensek végzettsége: érettségi+szakmai végzettség
Nyári zárás ideje: 6 hét, fenntartóval egyeztetett időpontban
Óvodai csoportok száma: 20,
A csoportok gyermeklétszáma 2018. októberi állapot szerint:
Árpád utca
Méhecske csoport
Katica csoport
Pillangó csoport
Ficánka csoport
Mókus csoport
Összesen
Apponyi utca
Pillangó csoport
Napsugár csoport
Cica csoport
Kisvakond csoport
Méhecske csoport
Összesen

létszám
18 fő+1
18 fő
25 fő
20 fő
25 fő
106 fő+1
létszám
22 fő+5
24 fő+1
24 fő+1
23 fő+1
23 fő+2
116 fő+10

József Attila utca
Katica csoport
Lepke csoport
Maci csoport
Méhecske csoport
Süni csoport
Összesen
Apponyi utca
Maci csoport
Katica csoport
Teknőc csoport
Süni csoport
Manó csoport
Összesen

létszám
26 fő
22 fő
16 fő
17 fő
22 fő
103 fő
létszám
21 fő+2
20 fő
22 fő+2
21 fő+1
84 fő+5

Étkezés és étkezési kedvezmények igénybevételéhez az alábbi nyilatkozat kitöltése
szükséges:

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes óvodai és bölcsődei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1.

Alulírott ........................................................ (születési név: ............................................, születési hely,

idő: ................................., ............év. .................... hó………. nap, anyja neve:
................................................................) ..................................................................... szám alatti lakos (lakcím),
mint a
1.1 .................................................. nevű gyermek (születési hely, idő …...................., ........év ..............hó
…….nap

anyja neve: ..........................................................),

1.2 .................................................. nevű gyermek (születési hely, idő …...................., ........év ..............hó
…….nap

anyja neve: ..........................................................),

1.3 .................................................. nevű gyermek (születési hely, idő …...................., ........év ..............hó
…….nap

anyja neve: ..........................................................),

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó!) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény
igénybevételét
az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül .......év .................. hó ....napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
1a. Az étkeztetés biztosítását (X -el kérem jelezze)
□ kizárólag a déli meleg főétkezés (Ebéd)
□ déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés (Reggeli, Ebéd)
□ déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés (Ebéd, Uzsonna)
□ déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés (Reggeli, Ebéd, Uzsonna)
1b. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a
következő egészségi állapotra tekintettel:
...............................................................................................................................
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Bicske, …… év......................... hó .......... nap
.......................................................... az
ellátást igénybe vevő aláírása(szülő, más
törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az
ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető)

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen
igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím,
gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen
bővíthetőek.
** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást
igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél
fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben
tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a
nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett
gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
A jövedelemszámítás szabályai
(Arra az esetre vonatkozik, ha a kötelezett a kedvezményt a Nyilatkozat 1. pont f) alpontjában foglaltak alapján
kívánja igénybe venni.)
1. A feltétel csak bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza meg a
normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2018. évben 119 301 Ft-ot].
2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának időpontjában közös
háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
2.1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali
rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermeket és
életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttet,
2.3. a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó szabályai alapján a szülő
vagy házastársa által eltartott rokont.
3. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Így különösen:
3.1. munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz,
3.2. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem,
3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs
ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás),

3.4. gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: csecsemőgondozási díj (CSED),
gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET),
családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás],
3.5. önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
(különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás),
3.6. egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.).
4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
5. Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott összeget, míg nem
rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
6. A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.
7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdése szerinti ellátásokat, így különösen a rendkívüli
települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők
számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást.
Nem minősül jövedelemnek továbbá az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási
munka) a havi ellenértéke.
8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.
9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének kiszámítása: a család összes nettó jövedelme [a 2.
pont szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelmének együttes összege] csökkentve a fizetett gyermektartásdíj
összegével, majd osztva a jövedelemszámításnál figyelembe veendő személyek számával [2. pont].

