Különös közzétételi lista
2018/2019 nevelési év

Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008. (X1.24.) OKM rendeletének 4. §-a, valamint a
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

1. Óvodapedagógusok száma

4 fő

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
Fő

Pedagógusok végzettség szerint
Felsőfokú, ill. főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus
Szakvizsgát tett főállású óvodapedagógus
Közoktatás vezetői szakirányon

3. Dajkák száma

4 fő
3 fő
1 fő

2 fő

4. Dajkák szakképzettsége

Dajkák végzettség szerint
Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka
Érettségivel rendelkező dajka
Dajkai szakképesítéssel és érettségivel rendelkező dajka

Fő
2 fő
- fő
- fő

5. Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2018. szeptember 01-től, 2019. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2018/2019 nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakban
zárva tart:



2019. 07. 29. – 2019. 08. 18. közötti időszakban a nyári nagytakarítás miatt

A 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb
értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására,
illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel. Ezeken a napokon, igény esetén a
gyermekek számára összevont csoportban működő felügyeletet biztosít az óvoda.

6.Óvodai csoportok
Óvodai csoportok száma: 2 csoport
Csoportok gyermeklétszáma:
1. Pillangó csoport: 20 fő
2. Süni csoport: 16 fő
Összesen: 36 fő
Szeptemberben a Süni csoportba még 2 gyermek érkezik.

7.Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Az óvodai felvétel az óvodában való jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 2 és
fél éves kora után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Szeretettel várjuk akár már most is a következő nevelési évre beiratkozó leendő óvodásainkat!
A beíráshoz szükséges iratok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a szülő személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája
 a gyermek TAJ kártyája, lakcím kártyája

8.Étkezési térítési díj
Az Országgyűlés döntött a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében módosításra
került.
A törvénymódosítás alapján 2015. szeptember 1-től a gyermekétkeztetés során az intézményi
térítési díjra, normatív kedvezményként 100%-os támogatást kell érvényesíteni az óvodai
nevelésben részesülő gyermekek közül annak, aki:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;

3. olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek;
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelem- adóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át (aktuális adatok alapján 89.410,- Ft/fő);
5. a gyermeket nevelésbe vették.
A törvény ezen pontja 2015. szeptember 1-én lépett hatályba, a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges kitölteni és leadni az önkéntes nyilatkozattételt megalapozó nyilatkozatokat.

9.óvodai nyitva tartás
Az intézmény reggel 7.00- délután 16.30-ig fogad gyermekeket. Ez idő alatt, az óvodapedagógus
foglalkozik a gyerekekkel, az óvónők munkáját dajka segíti a csoportokban.
Napi nyitva tartás: 7.00 -17.00 óráig. A szülők munkahelyi elfoglaltsága miatt fellépő jogos
igény esetén az intézményvezető felülvizsgálja a nyitva tartási idő esetleges módosításának
lehetőségét.
A reggeli és a délutáni ügyelet rendje:7.00 -8.00, és 15.30 – 16.30 óráig, összevontan mindig
a kijelölt csoportban tartózkodnak a gyermeke.

