Különös Közzétételi lista
2018-2019. nevelési év

A kormány 229/2012(VIII.28.)kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:
Az óvoda megnevezése:
Az óvoda címe, elérhetőségei:
Alapító okirat száma:
OM azonosító:

Petőházi Kincseskert Óvoda
9443 Petőháza, Kinizsi P.u.10..
+36 99 382 096
E-mail: kincseskert9443@gmail.com
292-3/2018
030476

1. Óvodapedagógusok szám:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
Ebből
Szakvizsgázott
Ebből
Vezető óvodapedagógus

6
3
1

2. Pedagógiai asszisztens száma:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
Szakirányú

1
0

3. Dajkák száma:
Dajkák száma
Ebből
Dajka végzettséggel rendelkező

3
3

4. Óvodai csoportok száma:
2018/2019
Vackor csoport
Misi mókus csoport
Sün Balázs csoport

Felvehető
18
19
25
5. Az óvodai nevelés rendje

A nevelési év: 2018.09.01-2019.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 6:30-16.30 óráig

Létszám:
10+6
18
24

Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2018. december 24. - 2019. január 1.
Nyári zárás: 2019. július 15. – 2019. augusztus 2.

6. Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
A nevelés nélküli munkanapot intézményünk nem tervez.
Ha olyan továbbképzés vagy rendezvény jön az intézmény dolgozói részére, amin minden
pedagógus részt vesz, annak időpontjáról a faliújságon elhelyezett hirdetményben
tájékoztatjuk a szülőket, 5 munkanappal előtte. Az óvodát igénylő gyermekek felügyeletéről
gondoskodunk.
Ezek az alkalmak lehetnek:
Szakmai megbeszélések, tapasztalatcserék, környék óvodáiba hospitálás, illetve a pedagógiai
programban megfogalmazottak feldolgozása.

7. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél
körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre.
Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.
Az alapító okirat szerint: 37 fő

8. 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. Jelentkezési
lapot kell kitölteni a szülőknek.

9. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
-

napi térítési díj: nettó: 353.- Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

-

tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

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

akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

-

akiknek a nevelésbe vett 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

10. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk
nyilvánosságot.
A Házirend egy példánya - minden szülő számára e-mailben elküldésre kerül, melynek
elolvasását aláírásával igazolja.

11. Ünnepek, megemlékezések rendje:
Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:
Az óvodában igyekszünk minden alkalmat célszerűen megragadni a közös ünnepek és
hagyományok kialakítására. A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A
közös készülődés, tervezgetés távlatot jelenthet a gyermek számára.
Közös megemlékezés a gyermekek születésnapjáról.
Ünnepeink:
Mikulás: Csoportonként meglátogatja a mikulás a gyerekeket. A zártkörű ünnepélyen a
gyerekek versekkel és énekekkel vendégelik meg a mikulást.
Karácsony: Az iskolai téli szünet előtti napon tartjuk az óvodában a zártkörű karácsonyt, ahol
a gyerekek pásztorjátékot adnak elő, a kisebbek pedig verseket és énekeket. A falu közös
karácsonyán pedig a középső- és nagycsoportosok pásztorjátékkal szórakoztatják a
közönséget.
Farsang: A farsang utolsó péntekén tartjuk a nyilvános farsangi bálunkat a Közösségi Házban,
melyen a gyerekek jelmezes felvonulásán túl rövid kis műsort adnak elő.
Március 15.: A két csoport közös megemlékezése, mely sétával zárul, amikor az óvodásaink a
falu emlékparkját felzászlózzák. A település ünnepélyén a nagycsoportosok vesznek részt.

Húsvét: A fiúk a kislányokat meglocsolják, az udvaron a gyerekek által készített fészkekben
keresik a hímes tojásokat.
Anyák-napja: Az ünnep előtti pénteken van, amikor előre jelezzük az anyukáknak, hogy ők
jöjjenek a gyerekekért, a gyerekekkel délelőtt sütünk és délután megvendégeljük őket.
Versekkel, énekekkel köszöntik az édesanyákat.
Gyermeknap: A gyerekek részére játszóházat szervezünk, szülői szervezet tagjaival közösen
partit rendezünk részükre.
Kirándulás: Júniusban megyünk kirándulni, a nagycsoportosok kívánsága szerint.
Iskolába menők búcsúztatása: Az utolsó tanítási nap délelőttjén van óvodánkban, amire a
nagycsoportos szülőket, nagyszülőket, rokonokat is meghívjuk.
Falunap: Június közepén, a falu apraja- nagyja részt vesz, sportvetélkedővel összekapcsolt
hétvége a falunk életében.

