KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot
és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi közzétételi
listában lehet elérhetővé tenni.
1.Pedagógusok száma: óvodapedagógus 15 fő
pedagógus asszisztens: 2 fő
2. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Főiskolai végzettségű óvodapedagógus: 9 fő
Szakvizsgázott óvodapedagógus: 6 fő
Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő
Pedagógus asszisztens OKJ végzettséggel: 1 fő
3.Dajkák száma: 7 fő
Szakképzettségük dajkaképző
4.Óvodai nevelés rendje: A nevelési év 2018.09.01-től-2019. 08.31.-ig tart.
Intézményünk ebben a nevelési évben a fenntartó engedélyével várhatóan az alábbi időszakban
zárva tart: 2019.07.22-2019. 08.20-ig
5. Pedagógiai napok: 2018.08.31
2018.12.21
2019.02.09
2019.08.30
Óvodai csoportok száma: 7, engedélyezett létszám 147 fő

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
Nyitva tartás: Hétfő –Péntek: reggel 6 órától ,délután 18-ig.Ügyeleti időszak: reggel 6-7 óráig
délután 17-18 óráig
Beiratkozás
A következő nevelési évre történő beiratkozás-fenntartó által meghatározottak szerint-tárgyév
májusában az óvodában történik.
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a
helyben szokásos módon /plakátok kihelyezésével/ az óvodák és a közintézmények
hirdető tábláin.

Étkezési térítési díj
Az óvodai ellátás a közoktatási törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által
biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésmentes, abban az esetben, ha:
•rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
•tartósan beteg vagy fogyatékos
•családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel
•családjában 3 vagy több gyermeket nevel
•nevelésbevételét rendelte el a gyámhatóság vagy
•családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadójával, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át.
Ezektől eltérőesetben az étkezés térítésköteles.
Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd,
uzsonna) az egész napos ellátásban. Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója
állapítja meg, az esedékes térítési díjról a szülők az óvodavezetőtől illetve az
óvodatitkártól tájékozódhatnak.
Étkezéssel összefüggő kedvezmények
Szociális kedvezményben:
•intézményvezetőhöz benyújtott kérelemre,
•egyéni mérlegelés alapján,
•önkormányzat által költségvetésben biztosított szociális keret terhére,
•önkormányzati rendelettel összhangban, további támogatásban is részesíthető az
óvodás gyermeket nevelő szülő.
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