KÖZZÉTÉTELI LISTA
2016-2017. nevelési év
A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012.
(VIII.28.) kormányrendelet alapján.
Az óvoda megnevezése

Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

Az óvoda címe, elérhetősége

6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.
Telefon: 06-30/278-01-71
E-mail: ovoda@szekkutas.hu v. szekkutasovoda@t-online.hu
Óvodavezető: Lázár Judit

OM azonosító

202357

Óvodapedagógusok száma

4 fő

Ebből felsőfokú végzettséggel rendelkezik

4 fő

Ebből szakvizsgázott

1 fő

Ebből vezető óvodapedagógus

1 fő

Dajkák száma

2 fő

Ebből dajka végzettséggel rendelkezik

2 fő

Óvodai csoportok száma: 2
csoport megnevezése

gyermeklétszám

Pillangó csoport

18 fő

Méhecske csoport

22 fő

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
-

Szervezeti és Működési Szabályzat

-

Pedagógiai program

-

Házirend

-

Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezető irodájában és Székkutas község honlapján
biztosítunk nyilvánosságot.
Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra
kerül.
Az óvodai nevelési év rendje
A nevelési év: 2016.09.01-2017.08.31-ig tart.
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.
Nyitva tartás: 6.00 - 17.00 óráig.
Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tart zárva:
-

Téli zárás: 2016. december 22. – 2017. január 2.

-

Nyári zárás: 2017. július 17. – 2017. augusztus 4.

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
-

2016.10.24. (hétfő)

-

2017.03.17. (péntek)

-

2017.06.30. (péntek)

-

2017.08.25. (péntek)

A munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események,
megemlékezések időpontjai
időpont

esemény

szeptember 24.

Szüreti mulatság.

október 1.

Idősek napi megemlékezés.

október 1.

Zene világnapja.

október 4.

Állatok világnapja.

október 15.

Családi nap.

október 23.

Nemzeti ünnep.

október 28.

Alma parti.

november 11.

Márton nap.

november 26.

Jótékonysági bál.

december 4.

Adventi gyertyagyújtás.

december 5-6.

Mikulás várása.

december 20.

Nyílt nap.

december 20.

Karácsonyi gála.

február 24.

Farsang.

március 8.

Nőnap.

március 15.

Nemzeti ünnep.

március 22.

Víz világnapja.

április 11.

Költészet napja.

április 16., 17.

Húsvét.

április 22.

Föld világnapja.

május 5.

Anyák napja.

május 10.

Madarak és fák napja.

május

Kirándulás.

május 28.

Gyermeknap.

június 3.

Ballagás és évzáró ünnepség.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
Napi térítési díj: 486 Ft/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg és ingyenesen étkezhetnek:
-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

-

a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

-

azok az egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvére –
függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

-

akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

-

akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

-

akiknek a 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.

(2016. évben a 95.960 Ft-ot)
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató


Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig nevelő
intézmény.



A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a
nevelési év kezdő napjától köteles óvodába járni.



A kötelező óvodába járás alól a jegyző adhat felmentést a szülő kérelmére, az
óvodavezető és a védőnő egyetértésével.



Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, akkor, ha a körzetébe tartozó 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi
kérelme teljesíthető.



A szülő az óvodai nevelésben történő részvételére jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az óvodába. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermeknek
legalább napi négy órában kell részt venni az óvodai nevelésben.



Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába
járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

Az óvodába történő felvétel jelentkezés alapján történik (felvétel, ill. más intézményből
történő átvétel). A beiratkozás a fenntartó által kitűzött időpontban lehetséges. Más
intézményből történő átvétel, a gyermek beíratása a nevelési év teljes időtartama alatt
megtörténhet.
A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével, óvodai felvételi kérelem
kitöltésével történik. (A nyomtatvány az óvodában vehető át az óvodavezetőtől.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt.
A jelentkezéshez szükséges személyes okmányok:
-

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány – születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya.

-

A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa – személyi
igazolvány, lakcímkártya.

-

Orvosi igazolás.

A beiratkozásra meghatározott idő
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
A 2017/2018-as nevelési évre történő beiratkozás időpontja 2017. április 20. – 2017. május
20. között lesz kitűzve Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete által
meghatározott időpontban.

Lázár Judit sk.
óvodavezető

