Különös közzétételi lista
Ary Erzsébet Óvoda
2014-2015. nevelési év
A 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az óvoda megnevezése
Az óvoda címe, székhelye,
elérhetősége

Ary Erzsébet Óvoda
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 157.
Mobil: 20/575-2813
E-mail: evadkertovi@gmail.com
Óvodavezető: Ősziné Kaba Lívia
Óvodavezető helyettes: Veresné Horváth
Krisztina

Telephely címe, elérhetősége
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 93.
Mobil: 20/620-7961
E-mail: evadkertovi@gmail.com
Tagóvoda-vezető: Nagyné Erdős Edina
Alapító okirat száma

15/2014. (II.26.)

OM azonosító

03205

Az óvoda nyitva tartása
Napi nyitva tartás hétfőtől péntekig
7.00 - 17.00 óráig
Reggeli ügyelet
7.00 - 7.30 óráig
Délutáni ügyelet
16.30 - 17.00 óráig
Óvodába érkezés ajánlott időpontja
9.00 óráig
Gyülekezés reggelenként a kijelölt csoportban.

Az óvodai felvétel
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezés időpontját a
fenntartó határozza meg minden évben április 20 – május 20 közötti időszakban, melyet
hirdetmény útján tesz közzé. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó
igényt is be kell jelenteni.

A beíratáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya), TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek
igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

A fenntartó által engedélyezett
óvodai csoportok száma 6, férőhelyek száma 135 fő.
Csoportok gyermeklétszáma 2014. október 1-én
Csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maci csoport (nagy)
Micimackó csoport (nagy)
Süni csoport (középső)
Nyuszi csoport (középső)
Katica csoport (kis)
Dinoszaurusz csoport (kis)
Összesen:

Létszám
23 fő
22 fő
23 fő
17 fő
18 fő
14 fő
117 fő

SNI-vel növelt
létszám
24
22
23
17
18
14
118

Az új gyermekek befogadása a nevelési évben folyamatosan, ütemezett módon történik.

A térítési díj jogcíme, mértéke, valamint a fenntartó által adható kedvezmények
1.
2.
3.

4.

A szülő az óvodában gyermeke számára igénybe vett étkezésért térítési díjat köteles
fizetni. A térítési díj összege 329 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.
A gyermekek családjuk anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes
étkezésben részesülhetnek határozat vagy szülői kérelem alapján.
A térítési kedvezményben részesülők kötelesek az erre vonatkozó önkormányzati
határozatok
hatályosságának
időpontját
figyelemmel
kísérni
(rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, egyedi térítési díjtámogatás, egyéb normatív
kedvezmények).
A díjkedvezmény feltétele: szülői nyilatkozat a gyermekek számáról, esetleges tartós
betegségéről, fogyatékosságáról, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesüléséről.

50 % normatív támogatásban részesül a szülő, a tartósan beteg, ill. fogyatékos
gyermek után, valamint ha 3 vagy több 18 éven aluli gyermeket nevel.

100 % normatív támogatást kap az a család, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül és erről érvényes határozattal rendelkezik.

Az önkormányzat szociális rászorultság esetén személyi térítési díjkedvezményt
állapíthat meg az egy vagy két gyermeket nevelő és gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő szociálisan rászorult személy kérelmére. A
támogatás a kérelmezőt terhelő térítési díj 10-50 %-a feltéve, hogy a családban az
egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át.

Óvodai nevelési év rendje
A
nevelési
év
2014.
szeptember
1-től,
2015.
augusztus
31-ig
tart.
Intézményünk a 2014/2015. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban
zárva tart:




2014. december 24. - 2015. január 4. közötti időszakban,
2015. június 22. - július 24. közötti időszakban (alsó óvoda), ill.
2015. július 20.- augusztus 21. közötti időszakban (felső óvoda).

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.

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
Esemény























Erdei óvoda (évente 2 alkalommal)
Népmese napja (szeptember 30.)
Szüret (október)
Állatok világnapja (október 3.)
Egészséges hét
Erzsébet nap – névadónkra emlékezünk (november 19.)
András nap (november 30.)
Advent
Mikulás (december 6.)
Karácsony (december 24-25-26.)- Művészetek hete
Farsang (Vízkereszttől hamvazószerdáig)
Nőnap (március 8.)
Nemzeti ünnep (március 15.)
Multikulturális nap
Víz világnapja
Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét
követő vasárnap) - Művészetek hete
Föld napja (április 22.)
Anyák napja (május első vasárnapja)
Egészséges hét
Évzáró
Gyermeknap (május utolsó vasárnapja) - Gyermekek
hete
Születésnapok, névnapok ünneplése

Időpontja
szeptember, május
szeptember 30.
október
október 6.
október 13-17.
november 20.
november 27.
november 30-december 19.
december 5.
december 15-19.
február 12.
március 9.
március 13.
március 19.
március 23.
március 30-április 3.
április 22.
április 30 - május 4.
május 11-15.
május 28-29.
június 1-5.
folyamatosan

Óvodapedagógusok száma: 13 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

fő

Főiskolai végzettségű óvodapedagógus
Ebből szakvizsgát tett óvodapedagógus
Főiskolai végzettségű óvodapedagógus és általános iskolai tanító
Egyetemi végzettségű óvodapedagógus
Ebből szakvizsgát tett óvodapedagógus
Szakirányú középfokú végzettségű óvodapedagógus

9
3
1
2
2
1

Szakvizsgák szakirányai
Nyelv- és beszédfejlesztő
"Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" alternatív program
Óvodai menedzser
Vezető óvodapedagógus

1
1
2
1

Dajkák száma: 7 fő
Dajkák képzettsége
Dajkai szakképesítéssel rendelkező
Egészségügyi végzettséggel rendelkező
Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező

fő
1
1
5

Kelt.: Érsekvadkert, 2014. október 20.

Ősziné Kaba Lívia
óvodavezető

