KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az óvoda neve: Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha
Az óvoda címe:3924.Taktakenéz, Fő út 18.
Az óvoda OM azonosítószáma:202233
Email cím:bobitatkenez@gmail.com
Telefon:47/388-145

2015/16. nevelési év
Október 01.-i állapot
Intézmény vezetője: Mészárosné Vékony Ida
1. A felvételi lehetőségek:
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:
Április 20. és Május 20. közötti időszakban 2 napon beíratkozást tartunk az óvodában.A
jelentkezés idejéről és módjáról az intézmény hirdetményben téjékoztatja a szülőket.A
törvény értelmében felvételi kérelemmel egész évben folyamatosan lehet fordulni az óvoda
vezetőjéhez.
2.Az óvodai nevelési év rendje, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma:
1.2.Az óvodai nevelési év 2015.szeptember 1-től 2016. augusztus 31 napjáig tart. Az őszi-télitavaszi foglalkozási rend 2015. szeptember 01-től 2016. junius 17.-ig tart. Nyári foglalkozási
rend 2016. junius 20 - augusztus 31.-ig tart.
Korcsoport:

1.

Gyermekcsoport
megnevezése:
Manó csoport:

2.

Maci csoport:

Vegyes csoport
(4-5-6 évesek)

21

3.

Katica csoport:

Nagycsoport
(5-6-évesek)

20

Kiscsoport
(2,5-3 évesek)

Gyermeklétszám összesen:

Gyermeklétszám:
16

Munkatársaink:
Krucsainé Somogyi Éva
óvodapedagógus
Kékedi Lászlóné-dajka
Gréz Zoltánnéóvodapedagógus
Porkoláb Imréné-dajka
Szaniszlóné Ujházy Mariann
óvodapedagógus
Mészárosné Vékony Ida
óvodapedagógus
Nagyné Erdei Ágnes-dajka

57 fő

Óvodai férőhelyek száma: 75 fő
Gyermeklétszám összesen:57fő
Férőhelykihasználtság:76%
3.Az intézmény szervezeti felépítése:
Óvodapedagógus munkakör:4 fő
Létszám:
1 fő

Beosztás
Munkakör:
óvodavezető

Végzettség:

Szakképzettség:

főiskola

Óvodapedagógus
Közoktatás-vezetői

1 fő

óvodapedagógus

főiskola

2 fő

óvodapedagógus

főiskola

Létszám:
1 fő
1 fő
1 fő

Létszám:
1 fő
1 fő
2 fő

szakvizsga
Óvodapedagógus
Differenciáló
fejlesztő pedagógiai
ismeretek-szakvizsga
óvodapedagógus

Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakör:3 fő
Munkakör:
Végzettség
Szakképzettség:
dajka
szakmunkásképző
szakképzett dajka
dajka
szakmunkásképző
szakképzett dajka
dajka
érettségi
Környezetvédelmi és
energetikai technikus
Konyhai alkalmazottak:4 fő
Munkakör:
Végzettség:
Élelmezésvezető
érettségi
Szakács
szakmunkásképző
Konyhai kisegítő
8 általános

Szakképzettség.
élelmezésvezető
szakács
-

3.Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának mértékét nevelési
évenként egy főre:
A díj
Megnevezése(jogcíme)
Mértéke:
Étkezési díj:(óvodai)
310.Iskolai menza:
250.Szociális ebéd:
355,6.Munkahelyi ebéd:
350.Vendég ebéd:
450.A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:
- 100% rendszeres támogatás
- A gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400% -át.
Jogosultsági és igénylési feltételek:Taktakenéz Község Önkormányzata
4.A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések:
Az értékelés
ideje:

nyilvános megállapítása:

2.
5.A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések:

ideje:

A vizsgálat ellenőrzés
Az ellenőrzések megnevezése:

nyilvános megállapítása:

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése:
Az ellenőrzés
nyilvános megállapítása

ideje:

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:
Az ellenőrzés, vizsgálat
nyilvános megállapítása

ideje:

3.

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett
jelentősebb rendezvények, események:
Az óvoda napi nyitva tartását a fenntartó szervvel együtt az intézményvezető állapítja meg,
figyelembe véve a jogos igényeket, és a kihasználtságot.
- Az óvoda hétfőtől péntekig napi 8,5 órát tart nyitva, reggel 7.30-tól 16 óráig.
- Az ünnepek miatti nyitva tartás módosításáról ( országos rendeletet figyelembe véve)
legalább 1 héttel tájékoztatjuk a szülőket.
- A nyári nagytakarítás ideje: július-augusztus hónapban két hétig az óvoda zárva tart.
A nyári működés rendjéről a fenntartó dönt, melyről a szülőket az adott év február 15-ig
tájékoztatjuk.
A 20/ 2012.(VIII.31) EMMI rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 1 nap
nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melynek időpontja: 2015. Október 27.
A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények:
A rendezvény, esemény
időpontja:
Szeptember
Október
December 4, 18
Január
Február
Április
Május 06.- Május utolsó hete.
Junius 06.

megnevezése:
Kiscsoportosok köszöntése.
Egészséghét
Mikulás, Karácsony
Mackó-hét, Bábozás
Farsang
Húsvéti játszóház a szülőkkel
Anyák napja, évzáró. Gyermek hét.
Nagycsoportosok búcsúztatása.

9. A pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai- a személyes adatok védelmére
vonatkozó szabályok betartásával.
A pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai:…………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
10.A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, és a pedagógiai program.
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista
mellékleteként csatolásra került, illetve Taktakenéz Község honlapján olvasható.

4.

