HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA
KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA
2013-2014. 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:
1.Felvételi lehetőség:



Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven
belül betölti, feltéve, hogy minden a településen ill. a felvételi körzetben található 3 éves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Törvényi szabályozás ugyan nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az óvodai
nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételeiben nincs erre felkészülve.


Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az
óvodai nevelési év első napjától.

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:






Körzethatáron belül élő gyermek
Óvodaköteles korú (5 éves) gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Hátrányos helyzetű
Körzethatáron kívül élő gyermek

2. A beiratkozás ideje:
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 2014. május eleje
3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 460.-FT/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:




a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt (a kedvezményt a lakóhely szerint
illetékes jegyzőnél kell igényelni)
a tartósan beteg gyermeket (orvosi szakvélemény szükséges)
a 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt (az étkezési kedvezményre jogosító
nyilatkozatot külön forma nyomtatványon intézményünkhöz kell benyújtani, kiegészítve
MÁK-igazolással)

Minden kedvezményre jogosító igazolás másolatát az óvodában szükséges leadni.

4. A fenntartó értékelése:
A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda nevelési munkájával összefüggő értékeléseket, nyilvános
megállapításokat, Hatvan Város Önkormányzata ellenőrzést végző osztályainak irattárában lehet
megtekinteni.
5. Óvodai nevelési év rendje:
Nyitvatartási idő

Telephely
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda – Hatvan, Vörösmarty tér 1.

6 30 – 1700

A dajka néni 6 órától tartózkodik az óvodában.
A nevelési év 2013. szeptember 01-től, 2014. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2013/2014. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tarthat zárva:



2013. december 21 – 2014. január 03. közötti időszakban
2014. A nyári zárva tartás, az óvodák szokásos beosztása alapján, ügyeleti rendben történik



A zárás időtartama 6 hét
Nyári ügyelet: 2014. július 28-tól

2014. augusztus 08-ig

A nyári zárva tartás időpontjáról időben (február 15-ig) jól látható helyen értesítjük a szülőket.
A fenntartó a zárás idejét a város többi óvodájával összhangban határozza meg az átjárhatóság
biztosítása érdekében
A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés
nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső
továbbképzésekre használja fel.
Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése a város másik legközelebb eső
óvodájában biztosított.
5. 1. Ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./
6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
- SZMSZ
- Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben (a helyben szokásos módon) nyilvánosságot biztosítunk.
A Házirend egy példánya (az óvodás gyermek felvétele után) minden szülő számára átadásra kerül.
7. Óvodapedagógusok száma: 7 fő
8. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
ÓVODAPEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉG SZERINT

FŐ

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

7 fő

Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett főállású óvodapedagógus

3 fő

Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett főállású vezető óvodapedagógus

1 fő

Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett főállású vezető helyettes óvodapedagógus

1 fő

- Minőségfejlesztő szak szakvizsga

1 fő

- Preventív és korrektív pedagógiai pszichológiai szakvizsga

1 fő

- Gyógytestnevelő szakvizsga

1 fő

9. Dajkák szakképzettsége:
DAJKÁK VÉGZETTSÉG SZERINT

FŐ

Főállású dajka

3 fő

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka

3 fő

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka

2 fő

Általános Iskolai végzettséggel

1 fő

10. Óvodai csoportok száma: 3 csoport
11. Az óvodai férőhelyek száma: 80 fő
12. Óvodai csoportok létszám szerinti megoszlása:
A gyermekcsoportok létszáma a 2013. október 01 – i állapot szerint:




Kiscsoport: 19 fő
Középső csoport 27 fő
Nagycsoport: 25 fő
ÖSSZESEN: 71 fő

2014. 05. 31-re várható létszám: 80 fő)

