KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
ÓVODAI FELVÉTEL:
2011. évi CXC. törvény 49 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 § alapján.
Az óvoda 3 éves kortól fogad gyermekeket. A felvételre való jelentkezés a fenntartó által
kijelölt beíratási időszakban, általában május első hetében előjegyzés formájában történik. A
jelentkezéshez a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványára, lakcím
kártyájára, és a gyermek TAJ kártyájára van szükség. A jelentkezést követően 30 napon belül
a szülőt írásban értesítjük a felvételről illetve elutasításról, melyről az óvodavezető dönt.
Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett
és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt.
Az óvoda igénybevételének feltételei:
1. a szülő beíratta gyermekét
2. a gyermek megbízhatóan ágy és szobatiszta
3. a gyermek egészséges, óvodaérett (orvosi igazolás)
4. a gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, kivétel, ha a gyermek jogosult
az ingyenes óvodai étkezésre. Az év közben jelentkező gyermekek az felvételt nyert
gyermekek létszámától függően nyerhetnek felvételt az óvodavezető döntése alapján.
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
szülő kérelmére, felmentést engedélyező szerv,- a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva-, a
negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja
.
ENGEDÉLYEZETT CSOPORTOK SZÁMA: 7
Óvodapedagógusok száma: 16 fő
Ebből: 5 fő PED. I., 10 fő PED. II. 1 mesterpedagógus
Nevelőmunkát segítők száma:
Pedagógiai asszisztens: 2 státusz (2 fő 6 órás,1 fő 4 órás) Pedagógiai asszisztens
végzettséggel rendelkeznek
Dajkák: 7 fő, ebből 6 fő dajka végzettséggel rendelkezik
NEVELÉSI ÉV RENDJE
A nevelési év 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. tart.
Az új gyermekek szeptember 2.-án jönnek először óvodába.
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai:
 2020. december 18.
 2021. június 10.
 2021. június 11.
 2021.augusztus 30.
Szünetek időtartama:
Téli zárva tartás várható időpontja:
2020. december 28.-31. a Fenntartó engedélyével
Nyári zárva tartás várható időpontja:
2021. július 19. – 2021. augusztus 15.

