KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Toronyi Csicsergő Óvoda 9791 Torony, Újvári u. 1.
Om azonosító: 036563
Telefon, fax: 94/352-151, e-mail cím: csicsergoovitorony@gmail.com

A Kormány „A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012.
(VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23.§
(1) – (2) bekezdés/.
Tájékoztató a felvételi lehetőségről:
A gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába, melyről a
csoportok férőhelyének ismeretében az óvoda vezetője dönt.
A beiratkozás ideje, az engedélyezett csoportok száma:
Az óvodai jelentkezésekre 2017. április 24-25-én 8,00-16,00 került sor.
Az engedélyezett csoportok száma: 2 csoport, felvehető maximálisan 60 fő.
Díjfizetési kötelezettségek:
A gyermek az óvodában igénybe vett étkezésért térítési díjat fizet.
Térítési díj összege: 320,- Ft/fő/nap
Tízórai:
69,Ebéd:
185,- Áfát az önkormányzatok fizetik.
Uzsonna: 66,1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 151§
(5) bekezdés szerint: A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át
normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek
után, ha
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4. 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 [2017.évben 110224,-Ft],
vagy
5. nevelésbe vették.

Az óvoda nyitva tartása:
A hét öt munkanapján: 6,30 – 16,30

Ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje az éves munkaterv részét
képező feladat ellátási tervben meghatározottak szerint történik /Részletes
tervezésük a csoportnaplókban./
Szmsz, házirend, pedagógiai program megtalálható: www.torony.hu

Óvodapedagógusok száma: 5 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
Végzettség szerint
Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus
Főiskolai végzettségű, főállású óvodapedagógus
ebből szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Fő
3 fő
2 fő
1 fő

Dajkák száma: 2 fő
Dajkák szakképzettsége:
Végzettség szerint
dajkai szakképesítés+érettségi
dajkai szakképesítés + érettségi

Fő
1 fő
1 fő

Csoportok száma: 2 óvodai csoport
Csoportok gyermeklétszáma az októberi statisztika szerint:
Ágacska csoport:
Katica csoport:
Összesen:

28 fő
29 fő
57 fő

Óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év 2017. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig tart.
Az óvoda nyári zárva tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy
a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen. Az
óvodavezető a zárva tartás pontos idejét legkésőbb minden év február 15-ig a szülők
tudomására hozza. Az ünnepek és megemlékezésekkel kapcsolatos változásokrólországos és helyi rendelkezések figyelembe vétele mellett- hét nappal előbb
értesítjük a szülőket. A nevelésnélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról,
mely nevelési évenként 5 nap, szintén hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket.

Nevelés nélküli munkanapok felhasználása
o 2017. 11. 03. Őszi nevelési értekezlet
o 2018. 01. 23. Félévi értekezlet
o 2018. 04. 21. Tavaszi nevelési értekezlet
o 2018. 06. 11. szervezetfejlesztő szakmai nap
o 2017-18 tanévben pedagógiai napon részvétel
Mészáros Péterné
Óvodavezető
Torony, 2017. október 15.

