Óvodai Nevelési-oktatási intézmény Közzétételi Lista
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Törvényi háttér: A kormány 229/2012. (VII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról 23§
a, Az óvodába történő felvétel a férőhelyek betöltésétől függően folyamatos.
b, A kiscsoportba történő jelentkezés, beiratkozás a fenntartó által meghatározott időpontban,
a 20/2012 EMMI rendelet 5§ alapján minden évben április 20 és május 20 között történik. Az
óvoda 3 csoporttal és maximum 75 fővel működik.
c, Térítési díjat az óvodában a gyermekétkeztetésért kell fizetni. A mindenkori törvényben
meghatározottak alapján adunk térítési díj-kedvezményeket:
-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartósan beteg vagy fogyatékos,
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
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.

d, A fenntartó intézménnyel kapcsolatos értékeléseit és egyéb vizsgálatok eredményeit a
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola honlapján is olvashatják.
e, Az óvoda nyitvatartási rendje:
-

Az óvoda reggel 6:30-tól délután 17:00-ig van nyitva,
Gyermekek 6:30-tól 16:30-ig tartózkodnak az óvodában
Reggel 6:30-8:00 óráig és délután 15:30-16:30-ig a gyermekek összevontan az
ebédlőben tartózkodnak.
Az óvodában tervezett rendezvényekről és azok időpontjairól részletesen az éves
munkatervben valamint az intézmény honlapján található tájékoztató.

f,Pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai:
-

Óvodánkban a 2016-2017-es nevelési évben nem történt minősítési eljárása, valamint
tanfelügyeleti eljárás sem.

g, Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje és pedagógiai programja az
intézmény honlapján teljes terjedelemben olvasható.
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1. Az óvodapedagógusok száma
Az óvodapedagógusok száma: 5 fő

2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége
A kollégák közül hárman rendelkeznek óvodapedagógusi, és ketten óvónői végzettséggel.
Három óvónőnek közoktatás vezető szakvizsgája van.

3. A dajkák száma
A dajkák száma: 3 fő

4. A dajkák végzettsége
Minden kollégánk rendelkezik a szükséges dajka szakképesítéssel.
Óvodai tagintézményünkben 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a nevelőmunkát.

5. Az óvodai nevelési év rendje
5.1.A nevelési idő
A 30/2011.(VI.7.)NEFMI rendelet 2§.a alapján az intézményekben a munkát nevelési
évenként kell megszerveznünk.
A nevelési év az az idő, mely alatt az adott nevelési, felkészítési feladatokat el kell látni.
Mivel a jogszabályban nem kezelték külön a nevelési évet és tanévet, így a tanítási nap
alatt értelemszerűen a nevelési napokat kell érteni.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
A 2011.évi CXC.tv a nemzeti köznevelésről 27§, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról 3§(2) a, és (5) bekezdése alapján:
A nevelőtestületi hatáskörben meghatározott nevelés nélküli munkanapok felhasználása
történhet:
-

Nevelési értekezletek céljára
Ballagás
2

-

Nevelési évzáró ünnepély
Egyéb óvodai ünnepély
Hagyományőrző programok
Szakmai nap
Lelki nap
Tantestületi kirándulás

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása:
2016. október. 3. Vodicai szentmise
2016. november. 25. Alkalmazotti értekezlet
2017. május. 30. Intézményünk névadó ünnepsége- Szent István ereklyéinek átvitele
2017. június. 6. Nevelési évet záró értekezlet
2017. június. 9. Gyermeknap
Az óvoda zárva tartása a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3§ (6)
bekezdése alapján:
-

2017. július. 3.- 2017. július. 28.
A Takarítási szünet utáni első nevelési nap 2017. július. 31.

5.2. A szünetek időtartama
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 3§ (6) bekezdése alapján:
28/2015.(V.28.)EMMi rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről alapján a következő módon
alakul.

Iskolai tanítási szünetek
-

Őszi szünet 2016. november 2-től november 4-ig tart. /A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 28. Péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 7. hétfő./
Téli szünet 2016.december 22-től 2017. január 2-ig tart./A szünet előtti utolsó tanítási
nap december 21. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2017. január. 3. kedd./
Tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 18-ig tart./A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 12. szerda , a szünet utáni első tanítási nap április 19 . szerda./

Ezekben az időtartalmakban az óvoda a szülők igényeit figyelembe véve végzi a
nevelőmunkáját.
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5.3. A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének időpontja
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 3§ (2) c pontja alapján:
Ünnepek
megnevezése
Szüret

Időpontja

A szervezésért felelős
pedagógusok
2016.09.15. Nagycsoportos óvónők

Részt vevő
csoportok
minden csoport

Apák napja

2016.09.30. Csoport óvónők

minden csoport

Idősek köszöntése

2016.10.01. Nagycsoportos óvónők

nagycsoport

Nemzeti ünnep
Október 23
Adventi
gyertyagyújtás
Falu Karácsony

2016.10.21. Nagycsoportos óvónők

nagycsoport

2016.11.27. Nagycsoportos óvónők

minden csoport

2016.12.17. Nagycsoportos óvónők

minden csoport

Farsangi bál

2017.02.19. Csoport óvónők

minden csoport

Nemzeti ünnep
március.15.
Anyák Napja

2017.03.14. Csoport óvónők

minden csoport

2017.05.05. Csoport óvónők

minden csoport

Évzáró, Ballagás

2017.06.02. Csoport óvónők

minden csoport

5.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
A nevelőtestületi értekezletek terve:
Értekezlet dátuma

Az értekezlet célja

Felelős

2016.szeptember. 02.

Nevelési évnyitó értekezlet

2016.szeptember. 02.

Alkalmazotti értekezlet

2016. november. 25.

Az eltelt időszak elemzése, értékelése

2017.február.01.
2017. június. 6.

A félévi munkát értékelő alkalmazotti
értekezlet
A nevelési évet záró értekezlet:

2017. június. 6.

Alkalmazotti értekezlet

Tagintézmény
vezető
Tagintézmény
vezető
Tagintézmény
vezető
Tagintézmény
vezető
Tagintézmény
vezető
Tagintézmény
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Napi szinten
Havonta

A felmerülő problémák megoldása,
információcsere
Időszerű feladatok megbeszélése, kiosztása

vezető
Tagintézmény
vezető
Tagintézmény
vezető

6.Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
Az óvodai csoportok száma: 3
Csoportmegnevezés

Gyermekek létszáma

Kiscsoport

17 fő

Középső csoport

16 fő

Nagycsoport

19 fő
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