KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017-2018 NEVELÉSI ÉV

A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10. fejezet 23. §a, 1.-2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé.

Az óvoda megnevezése

Bogácsi Bagolyvár Óvoda

Az óvoda székhelye, címe, elérhetősége

3412 Bogács, Alkotmány u. 52.
Tel: 06-49-534-063
E-mail: bogacs.ovi@citromail.hu
Intézményvezető: Kásáné Szabó Erika
Óvodavezető helyettes: Nagy Józsefné

Alapító okirat száma

2/2016/OV.

OM azonosító

200640

Az óvoda fenntartója

Bogács Község Önkormányzata
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.

Óvodapedagógusok száma:

ebből

7 fő

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

7 fő

Gyakornok
Szakvizsgázott óvodapedagógus
- Vezető-óvodapedagógusi
szakvizsgával
óvodapedagógus
- Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek
szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

rendelkező

1 fő
5 fő
2 fő

fejlesztése

4 fő

Pedagógiai munkát közvetlen segítők:
Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka
Pedagógiai asszisztensi szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens

4 fő
3 fő
1 fő

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Minősítés:
Sikeres minősítési eljárásban részt vett pedagógus: 1 fő
(2018. január 01-től Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba kerül.)
Tanfelügyelet:
Tanfelügyeleti eljárásban részt vett pedagógus (2016/2017. nevelési évben): 0 fő

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma:
Csoportok
Mókus
/nagy/
Katica
/középső/
Süni
/kis/

Óvodapedagógus
Koósné Tatár Erika
Kósik Bernadett Mária
Mizserné Kovács Erzsébet
Szőllősi Lili

Ped.assz./Dajka
Tóthné Ittes Ildikó
Lóczi Gyuláné
Farmosiné Csirmaz
Zsuzsanna

Kovácsné Varga Mária
Nagy Józsefné

Kocsisné Szerencsi
Erika

3

Okt.

Máj.

20 fő

20 fő

20 fő

20 fő

20 fő

27 fő

Az óvodai adatbázis nyilvántartási fajtái:
- Az óvodás gyermekek személyes adatai.
- Közalkalmazotti nyilvántartás.
- Törzskönyv.
- A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelete alapján.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Alapító okirat
- Pedagógiai Program
- Házirend
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben – a helyben szokásos módon – nyilvánosságot
biztosítunk.
A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratásakor – minden szülő számára átadásra
kerül.

Az óvodai nevelési év rendje:

Nevelési év:

2017. szeptember 01-től - 2018. augusztus 31-ig

Foglalkozások ideje:

2017. szeptember 15-től - 2018. május 31-ig

Nyári életrend:

2018. június 01-től – 2018. augusztus 31-ig

Szünetek:

Az iskolai szünetek (tavaszi és őszi) idején az
óvoda folyamatosan üzemel, ezen idő alatt
összevont csoport működik a gyermeklétszámtól
függően.
Az óvoda nyári zárásának időpontját a fenntartó
határozza meg, melyről a szülők 2018. február 15ig tájékoztatást kapnak.

Új gyermekek befogadásának ideje:

2017. szeptember 01-től folyamatosan történik.

Az óvoda nyitva tartása:
Nyitvatartási idő
(hétfőtől – péntekig)

6.30 – 17.00

Munkaszüneti napok:
Munkanap
2018. március 10. szombat
2018. április 21. szombat

Pihenőnap
2018. március 16. péntek
2018. április 30. hétfő

Nevelés nélküli munkanapok:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a 2016/2017 nevelési év
során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melynek időpontjáról legalább 7
nappal előbb tájékoztatja a szülőket.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, ill. belső
továbbképzésre használja fel. Ezeken a napokon, szülői igény esetén a gyermekek számára az
óvoda ügyeletet biztosít.

Új gyermekek beíratása:
- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét az adott nevelési évben betölti.
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven
belül betölti, feltéve, hogy a településen, ill. felvételi körzetben található minden 3 éves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető, valamint édesanyja
munkaviszonnyal rendelkezik.
- Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az
óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles
értesíteni a fenntartót, ha 5. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó
által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. határozat alapján.
A 2018-2019-es nevelési évre történő beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg,
amelynek várható ideje az adott év április 20. – május 20. között történik.
Az óvodai beíratás ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a helyben szokásos
módon.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
- Fizetendő étkezési térítési díjak: 360.-Ft/nap
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szerint gyermekétkeztetési normatív kedvezmény illeti meg azt a gyermeket, aki
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett,azaz nettó összegének 130%-át.
Formanyomtatvány az óvodában igényelhető.

Ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik.

Óvodavezető intézményben tartózkodása:
Hétfőtől péntekig:

8.00 – 16.00

Fogadónap: hétfő:

8.00 – 16.00

Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő
és gazdálkodó szerve Bogács Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatala.

-

Bogács, 2017.10.16.

……………………………………..
Kásáné Szabó Erika intézményvezető

