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NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2015-2016. NEVELÉSI ÉV
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet I. fejezet, 10. pont 23. §-a, (1.-.2.)
bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:
1. Felvételi lehetőség:
- Az óvodai felvétel egész évben folyamatos.
- A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán
fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha az 5. életévét betöltő
gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill.
határozat alapján.
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti,
feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempont-sorrendje:
- Óvodaköteles korú ( 3 éves ) gyermek
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
- Hátrányos helyzetű
- Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
- Körzethatáron belül élő gyermek
- Körzethatáron kívül élő gyermek
2. A beiratkozás ideje
Az óvodába történő beiratkozás időpontjáról a Fenntartó határoz.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, a jelentkezési lapok kérhetőek az intézményben.
A 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai:
2016. április 21 -22.
Pótbeiratkozás: Folyamatos, az intézményvezetővel előre egyeztetett időpontban.

3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni, melyet a Fenntartó határoz meg.
Önkormányzati rendelet alapján 2016-ban az
óvodai étkezési térítési díj : 428 Ft/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:
„2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő
módosításáról*
1.§ (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
(a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
vagy
ae) nevelésbe vették;”
Az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot külön forma nyomtatványon intézményünkhöz kell
benyújtani.
4. Az óvodai nevelési év rendje:
Óvodánk nyitva tartása:
Munkanapokon hétfőtől-péntekig heti 55 óra, napi 11 órai nyitva tartással fogadjuk a gyerekeket
reggel 06 órától – délután 17 óráig. Nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
A 2015/2016-os nevelési év rendje:
A nevelési év 2015. szeptember 01.-től, 2016. augusztus 31.-ig tart.
Intézményünk a 2015/2016. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban
tarthat zárva:
2015. december 21.-2016. január 1. közötti időszakban
A nyári zárva tartás ideje alatt: 2016. augusztus 01.-től 2016. augusztus 31.-ig
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 előtte értesíti.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre
használja fel.

5. Ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves Munkatervben
meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoport projektterveiben találhatóak.
6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
- SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.
7. Óvodapedagógusok száma:
A Gyódi Óvoda óvodapedagógusainak száma: 3 fő
7.1. Óvodapedagógusok iskolai
végzettsége, szakképzettsége:

Fő

Óvodapedagógusok:
Szakvizsgázott óvodapedagógus
Főiskolai végzettségű óvodapedagógus

3
1
2

8. Dajkák száma:
A Gyódi Óvoda dajkáinak száma:

1

8.1. Dajka iskolai végzettsége,
szakképzettsége:
Dajkák:
Szakiskolai vagy szakmunkásképző
végzettséggel és dajkaképzővel rendelkező

1
1

9. Óvodai csoportok száma:

1 csoport

10. Óvodai férőhelyek száma:

25 fő +20%

11. Óvodai létszámunk 2015. okt. 1-i
statisztika szerint:

29 fő

