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A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé.
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önállóan működő költségvetési szerv
a költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági
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Hivatal

Az óvoda fenntartója: Mélykút Város Önkormányzat
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Az óvodába felvehető az a gyermek, aki harmadik életévét betölti az adott nevelési
évben.
Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben található 3 éves vagy annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba
lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012.
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Törvényi szabályozás nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az óvodai
nevelést.
A felvétel idejét a fenntartó jogosult meghatározni, adott év április 20. és május 20. közötti
időben.
Az év közben beköltöző gyermek, ha tanköteles korú, kötelezően felvesszük. Ha van
férőhelyünk kisebb gyermek is beíratható az óvodába.

Óvodánkban kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj: 395 Ft/fő/nap
A normatív étkezési kedvezmény igénybe vétele: 2015.09.01-től a 6. melléklet a
328/2011.(XII.29.) Korm. rendelethez 190/2015.(VII.20.) Korm. rendelet 7. § 1. melléklet
beiktatva :
Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez bölcsődei
ellátás és óvodai nevelés esetén
- a szülő 2017.09.01-től a nyilatkozat megtételével, jogosultság megjelölésével veheti igénybe
a gyermekétkeztetés normatív kedvezményt.
Az óvodai nevelési év, 2017. szeptember 01. napjától, 2018. augusztus 31. napjáig tart.
Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől – péntekig: 6.30-17.30 óráig I.sz. II.sz. Óvodák.
Óvodapedagógusok száma: 11 fő
Óvodapedagógusok végzettség szerint
Főiskolai végzettségű főállású
óvodapedagógus

Fő
11 fő

Szakvizsgázott, óvodapedagógus
Vezető óvodapedagógus

2 fő
1 fő

Közoktatási vezető
Fejlesztő-differenciáló pedagógus

1 fő
1 fő

Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus

1 fő

Mentorpedagógus

1 fő

1. Dajkák száma: 6 fő
Dajkák végzettség szerint középfokú,
érettségivel rendelkező
Dajkai szakképesítéssel rendelkezik
2. Pedagógiai asszisztens: 2 fő

3 fő
6 fő

Középfokú végzettséggel (érettségi) rendelkezik, egyéb szakirányú OKJ-s végzettsége:
1 fő:

- Pedagógiai asszisztens
-

Dajka
Ápoló

1 fő: - Pedagógiai asszisztens
3. Az óvoda csoportjainak száma: 6
Gyermekek összlétszáma: 122 fő
I.sz. Óvoda
Csoport megnevezése
Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport

Csoport létszáma
22 fő
18 fő
24 fő

II. sz. Óvoda
Csoport megnevezése
Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport

Csoport létszáma
22 fő
16 fő
20 fő

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2018. február Házi bemutató
2018. március Iskola-óvoda munkaközösség óvodai bemutató foglalkozás
2018. május Bemutató foglalkozás
A nevelés nélküli munkanapok idejéről a szülőket legalább 7 nappal előtte értesítjük.
Nyílt napok az óvodában:
2017. november 20-24 között Egészség hét
2017. december Karácsony
2018. március Húsvéti népszokások
A 2017/2018. nevelési évben intézményünk a szülők előzetes igényfelmérése és a fenntartó
engedélye alapján tarthat zárva.

Tervezett zárva tartás fenntartói engedéllyel: 2017. december 27- 2017. december 31-ig.
Nyári nyitva tartás tervezett időpontja:
2018.06.15-ig mind a két Óvoda működik.
Karbantartási munkálatok ütemezése szerint egy-egy óvoda üzemel.
2018.08.27-től mind a két Óvoda üzemel.
Az ünnepekkel kapcsolatos változásokról, munkanap áthelyezésekről a mindenkori helyi és
országos rendelkezéseket figyelembe véve legalább egy hónappal előbb értesítjük a szülőket.
Őszi és tavaszi szünetben nem zárunk be, de a gyermeklétszám lecsökkenhet, ekkor
összevonhatjuk a csoportokat, kijelölt óvoda fogadja a gyermekeket.
Intézményünkben az ünnepek és óvodai programok rendje a pedagógiai program és az éves
tervben meghatározottak szerint történik.
Óvodánk működést szabályozó dokumentumai:
-

Házirend
Pedagógiai program
SZMSZ
Éves munkaterv

A Házirend kifüggesztve megtalálható, mindenki számára megtekinthető, a nevelési évnyitó
szülői értekezleten ismertetjük a fontos részeit, beiratkozáskor átadjuk a szülőknek.
Minden dokumentum megtekinthető a vezetői irodában.

Mélykút, 2017. 09.01.

Mackó Zoltánné
óvodavezető

