Különös közzétételi lista
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23 § alapján)
1./ Felvételi lehetőségek:
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 óvodába lépés feltételei:
o A gyermek a 3.életévét betöltse
 Ágy- és szobatiszta legyen
 Önállóan tudjon étkezni
 Egészséges legyen és ezt orvos igazolja
 A szülő az étkezéstérítési díjat befizette
 A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft-vel a szerződést megkötötte
(kétnyelvű csoportokban)



Az év közben jelentkező gyermekek az óvoda létszámtelítettségétől függően
nyerhetnek felvételt.

 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 jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
2./ Engedélyezett csoportok száma: 9
3./ Nyitva tartás rendje:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján
Hétfőtől – péntekig: Reménység u. 6.30 – 18.00 óráig.
Tégla u.
6.00 - 18.00 óráig.

4./ Rendezvények, események időpontja:
R.
időpont

esemény
Magyar népmesék napja
Őszi kirándulás
Állatok világnapja
Halloween
Márton nap
Mikulás
Adventi gyertyagyújtások
Adventi hangverseny
Karácsony
Farsang
Nemzeti ünnep
A víz világnapja
Húsvét
A költészet napja
Tavaszi vásár
Föld napja
Anyák napja
Madarak,fák napja
Gyermeknapi
kirándulás / helyi program
Családi nap
Búcsúzó / évzáró
Bábelőadások, zenés műsorok

SZ.GY.
időpont

szeptember 30.
Szeptember 23.
Október 5.
November 4.
November 11.
December 7.
November 30.,December
7.,14.,
november 27.
December 18.
december 15.
Február 3 .
február 5.
Március 13.
Március 23.
március 22.
Március 30.
április 12.
március 21.-23.
Április 20.
április 21.
Május hónapban csoportonként
Május 11.
május 10.
május 30.

május 27.

június 4. szombat
június hónapban csoportonként
Évi 4-5 alkalommal

5./ Az óvodai nevelési év rendje:




Nevelési év: 2012. szeptember 1. - 2013. augusztus 31.
Téli szünet: 2012. december 27.-31.
Nyári szünet: 2013. július 15. - augusztus 16.

A téli és nyári szünet időszakában kijelölt óvodák tartanak ügyeletet.
6./ Az óvoda dolgozói
6.1. Pedagógusok
6.1.1. Óvodapedagógusok száma: 19 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Minden óvodapedagógus
rendelkezik, ezen belül:

felsőfokú

óvodapedagógusi

képzettséggel






2 fő fejlesztő pedagógus
1 fő drámapedagógus
2 fő közoktatás-vezető
1 fő tehetségfejlesztési szaktanácsadó,

6.1.2. Fejlesztő pedagógus 1 fő
Főiskolai végzettséggel, tanítói szakképzettséggel, fejlesztő pedagógus és
mozgásterapeuta szakképesítéssel rendelkezik.
6.1.3. Logopédus 1 fő
Főiskolai végzettséggel, logopédus szakképesítéssel rendelkezik.
6.1.3. Pszichológus 1 fő
Főiskolai végzettséggel, pszichológus szakképesítéssel rendelkezik.
6.2. Pedagógiai asszisztens 3 fő
Érettségivel és pedagógiai asszisztens képesítéssel rendelkeznek.
6.3. Dajkák száma: 6 fő + 2 fő konyhai feladatokkal
Dajkák szakképzettsége: 8 fő dajkaképző
6.3. Egyéb alkalmazottak:
Óvodatitkár: 2 fő
Takarító: 4 fő
Kertész - karbantartó: 2 fő
7. Óvodai csoportok száma illetve az egyes csoportokban a gyermekek
létszáma:
Reménység u.

Tégla u.

Harangvirág kiscsoport

28 fő

Lila kiscsoport

28 fő

Margaréta középső
csoport
Tulipán nagycsoport

27 fő

Zöld középső csoport

28 fő

23 fő

Kék nagycsoport

26 fő

Pitypang nagycsoport

17 fő

Piros nagycsoport

25 fő

Sárga nagycsoport

21 fő

