Gádoros Nagyközség Képviselő-testületének
Napközi Otthonos Óvodája
5932 Gádoros Béke tér 6.
OM: 028181
Tel.: 68/490-042
E-mail: gadorosovoda@gadoros.hu

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017 – 2018.
NEVELÉSI ÉV
A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§ értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése

Óvodapedagógusok száma

Óvodapedagógus

8

Főiskolai végzettségű óvodapedagógus

8

Szakvizsgázott óvodapedagógus

3

Vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

2

Gyermektánc-oktató szakvizsgával rendelkező
óvodapedagógus

1

Mentálhigiénés szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

1

Fejlesztő pedagógus szakvizsgával rendelkező
óvodapedagógus

1

Hitoktató

1

Gyakornok

1

Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus

7

Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus

-

A nevelőmunkát közvetlenül segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Iskolai végzettség

Szakképzettség

Feladatkör

Fő

Középfokú

Dajka

Dajka

3

Érettségi

Dajka

Dajka

1

Érettségi

Dajka
Pedagógiaiasszisztens

Pedagógiaiasszisztens

1

Összesen

5

Óvodai csoportok száma a 2017 – 2018. nevelési évben

1.
2.
3.
4.

Csoport neve

Csoport létszáma

Csiga csoport
Katica csoport
Maci csoport
Süni csoport
Összes létszám

23
16
20
23
82

Az óvodai nevelési év rendje
Nevelési év

2017. 09. 01. – 2018. 08. 31.

Az óvoda napi nyitvatartási ideje

6:00 – 17:00 (napi 11 óra)

Szervezett tanulási tevékenység

2017. 09. 01. – 2018. 05. 31.

Nyári életrend

2018. 06. 01. – 2018. 08. 31.

Az óvoda nyári zárva tartása

2018. 08. 01. – 2018. 08. 31.

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai
Nevelési értekezlet

2017. 11. 02.

Belső továbbképzés

2017. 11.03.

Nevelési értekezlet

2018. 03.29.

Nyílt napok a leendő óvodás gyermekeknek és szüleiknek: 2018. 05. 07 - 10.

Tájékoztató a felvételről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
„Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”





Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig nevelő
intézmény.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. évét 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 felvételétől számított fél éven
belül betölti, akkor, ha a körzetébe tartozó 3 éves és annál idősebb gyermekek felvételi
kérelme teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre 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.
Óvodába történő felvétel
A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezési időpont
előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére.
Óvodai beíratás
A 2018-2019. nevelési évre történő beiratkozásra 2018. 04. 20. – 05. 20. között kerül sor
Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete által meghatározott időpontban, melyről közleményt
vagy hirdetményt tesz közzé. A közzététel határideje a beiratkozás első napját megelőzően
legalább 30 nap.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt.
A gyermek más intézményből való átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek
nyomtatványát az érintett óvodavezetők töltik ki és küldik meg egymásnak.
A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 a gyermek TAJ kártyája
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az étkezési térítési díjak befizetésének rendje
A szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért
étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként
állapítja meg. A térítési díj jelenleg: 361 Ft + áfa.
Ingyenes óvodai étkeztetésre való jogosultság
2015. szeptember 1-jétől a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése
érdekében történő módosítása alapján, ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok, a három vagy több gyermekes családok, a
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy
főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát.

Gádoros, 2017. október 10.

Prozlik Márta
óvodavezető

