GYERMEKMOSOLY ÓVODA
INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA
2015/2016. NEVELÉSI ÉV
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet 10. fejezet 23.§-a, (1.2.) bekezdés alapján az alábbi adatokat tesszük közzé.
1. Szervezeti, személyzeti adatok
Általános információk az óvodáról
Az óvoda neve: Gyermekmosoly Óvoda
OM-azonosító: 029536
Az óvoda székhelye: 6922 Földeák Zárda u. 22.
Telefon: 62/294-022
E-mail cím: foldeakovi@trevolnet.hu
Óvodavezető: Herczegné Varga Anikó
Óvodavezető helyettes: Gilinger Istvánné
Az óvoda fenntartója: Földeák Község Önkormányzata
Székhelye: 6922 Földeák, Szent László tér 1.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A Gyermekmosoly Óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét maghatározó adatok
és a jogszabályok megtalálhatók az SZMSZ-ben.
2.2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:
(A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a Köznevelés Információs Rendszerben
(KIR) található a Kormány 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelete alapján.)


Az óvodás gyermekek személyes adatai



A közalkalmazottak nyilvántartása



Törzskönyv
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3. Különös és egyedi közzétételi lista
3.1 Az óvodai felvétel
Jelentkezni a fenntartó által meghirdetett időpontban az óvodában lehet.
2015. szeptember 1-től kezdődően óvodába kötelező beíratni a 3. életévét folyó nevelési év
augusztus 31-ig betöltött gyermeket. A Köznevelési törvény alapján lehetőség van a 2,5 éves
gyermek felvételére is abban az estben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. NKT 8.§ (1).
3.2 Az óvodai beíratáshoz szüksége dokumentumok


A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, orvosi igazolás, TAJ száma.



Nem magyar állampolgárságú gyermek számára útlevél, letelepedési engedély,



A szülők, gondviselők lakcímkártyája és együttes nyilatkozata a szülői felügyeleti
jogállásról. Nem magyar állampolgárságú szülő esetében a tartózkodási jogcímet
tartalmazó okiratok.

3.3 A tankötelezettség
Nkt. 45. §(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
(4) A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői
bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.
3.4. Étkezési térítési díj befizetése
Az óvodában tárgyhónapra teljesítik a szülők az étkezési díj befizetését.
Díjbefizetés: minden hónap 10-én vagy az azt követő munkanapokon az irodai helyiségében
az óvodatitkárnál kell az étkezési díjat befizetni Az étkezési díjszedés pontos időpontjáról a
szülők a csoportok faliújságjáról értesülnek.
A mindenkor hatályos törvények értelmében a kedvezményes étkezések normatív
kedvezményként járnak - benyújtott szülői nyilatkozat alapján- az óvodás gyermekeknek.
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4. A nevelési év időtartama:
A nevelési év első napja 2015. szeptember 1. utolsó napja 2016. augusztus 31.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma
lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó
jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
4.1 Az óvoda nyitvatartási rendje:
Hétköznapokon 6:00 órától 17:30 óráig tart nyitva.
4.2 Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk
Három nevelés nélküli munkanapot tervezünk, melyeket helyileg szervezett nevelési
értekezletre, valamint továbbképzésre fogunk felhasználni.
A szülőket megfelelő időben tájékoztatjuk a pontos időpontokról, a gyermekek felügyeletéről
szükség esetén gondoskodunk.
4.3 Gyermeklétszám adatok:
Az 2015/2016. nevelési évben 2 épületben, 4 gyermekcsoportban folyik a nevelőmunka.
Gyermeklétszám adatok 2015. okt. 1-én
Tényleges létszám Számított létszám
Mazsola csoport

24 fő

26 fő

Méhecske csoport

26 fő

26 fő

Katica csoport

25 fő

28 fő

Süni csoport

27 fő

28 fő

102 fő

108 fő

Összesen:

4.4 Óvodában dolgozó közalkalmazottak
Az óvodában dolgozó közalkalmazottak száma 16 fő.
9 fő

óvodapedagógus, 1 tartósan távol (GYES)

5 fő

nevelőmunkát segítő dajka,

1 fő

pedagógiai asszisztens

1 fő

óvodatitkár

A 2 fő közhasznú foglalkoztatott segíti a dajkák gondozási, takarítási tevékenységét.
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4.5. Óvodában dolgozó közalkalmazottak végzettség szerint
Egyetemi végzettségű óvodapedagógus

1 fő

ebből szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

1 fő

Főiskolai végzettségű óvodapedagógus

8 fő

ebből szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

2 fő

Pedagógiai asszisztens végzettségű asszisztens

1 fő

Dajka szakképesítéssel rendelkező dajka

5 fő

Szakirányú középiskolai végzettségű óvodatitkár

1 fő

5. 2015-2016 nevelési év rendje
Eseménynaptár:
Tanévelőkészítő értekezlet
2015. augusztus 31. Makó
Első munkanap
2015. szeptember 1.
Kiscsoportosok beszoktatása
2015. szeptember 1-től folyamatosan
Tanévnyitó nevelési és munkatársi értekezlet
2015.szeptember 8. kedd
Munkaközösségi megbeszélés
2015. szeptember 9. szerda
Szülői értekezlet
2015. szeptember 17-22.
Földeák Maraton – munkanap áthelyezés
2015. szeptember 26. szombat - munkanap
2015. december 24 csütörtök – pihenőnap
Önértékeléssel kapcsolatos kontaktnapok
2015. szeptember 28, október 3, október 17.
Zene Világnapja mulatság az óvodában
2015. október 1.
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Állatok Világnapja – kirándulás Szegedre Móra Ferenc Múzeum, Vadaspark
2015. október 6.
„Tök jó” nap (Méhecske csoport)
2015. október 20.
Tűz és Munkavédelmi oktatás
2015. október 26.
Advent
2015. november 27. december 4., december 11, december 18.
Böbe-Kata bál
2015. november 28.
Mikulás ünnepség
2015. december 4. péntek 09.30
Báli műsor ismétlése
2015. december 5.
Ünnepváró
2015. december 19. szombat
Montessori eszköz készítés
2016. január 18.
Csoportos szülői értekezlet
2016. február második hete
Farsang (Mazsola csoport)
2016. február második hete
Március 15-i ünnepség
2016. március 11. péntek
Nyílt nap
2016. március 23, 24 szerda, csütörtök
Víz világnapja (Katica csoport)
2016. március 22.
Nevelés nélküli munkanap
2016. március 25. nagypéntek
Futás a múltba – függ a megyei versenynaptártól
2016. április 29. (péntek)
Új óvodások beíratása
2016. április 11-12.
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Madarak és fák napja az erdőben - Kerékpártúra
2016. május 6.
Nagycsoportosok búcsúztatása
2016 június 4.
Gyermekhét – Összetartozás napja
2016. június 6-a hete
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