Különös Közzétételi lista
2017/2018. nevelési év
A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§- a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az óvoda megnevezése

Kiskörei ÓV-LAK Óvoda
3384 Kisköre, Béke út 9-11.
Tel: 36/358-211

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,
elérhetősége

mb. óvodavezető: Siposné Kohári Edit
E-mail: ovilak@kiskore.hu

Alapító okirat száma

2152/2015

OM azonosító

031423

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
Nkt. 49.§(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után vehető fel.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
A beiratkozásra meghatározott idő
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és
május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább
harminc nappal.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát, valamint a kitöltött jelentkezési lapot.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
2017. október 1-i statisztika alapján:
5 csoport (ebből 1 ideiglenes csoportösszevonás a fenntartó 109/2017.(VIII.31.) képviselő
testületi határozata alapján)

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által
adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is .
Az étkezési térítési díj összege napi háromszori étkezés esetén: 400 Ft/ nap/fő.
Az óvodai étkezés során kedvezmény illeti meg, illetve ingyenes étkezésre jogosult az a
gyermek, aki:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos,
• olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át.
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
•
•
•
•

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító érvényes jegyzői határozat
szülői nyilatkozat
a tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás
a három vagy több gyermeket nevelő család esetén államkincstári igazolás családi
pótlék folyósításáról.
A fenti kedvezményekre nem jogosult gyermekek szüleinek az önkormányzat a térítési díjhoz
nevelési évenként támogatást nyújthat.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Nyitva tartás: 6.30-17.00 óráig napi 10 és fél óra.
Az óvoda 5 napos munkarenddel folyamatosan működik. Az üzemeltetés a fenntartó
engedélyével a téli és nyári zárva tartás ideje alatt szünetel.
Nyitva tartástól zárásig a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik.
Ünnepek idején az óvoda zárva tart.
Nyári zárva tartásról február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket.
Nevelés nélküli munkanapokat évente 5 alkalommal vehetünk igénybe. Erről 7 nappal
korábban tájékoztatjuk a szülőket.
Iskolai szünetek alatt összevont csoportokkal üzemelünk, előzetes gyermeklétszám felmérés
alapján, igazolt távolmaradás a szülő írásbeli kérelmére, az óvodavezető engedélyezésével.
Ünnepek az óvoda Pedagógiai Programja alapján:
•
•
•
•
•
•

Mikulás 2017. december 6.
Karácsony 2017. december 19.
Farsang 2018. február 9.
Anyák Napja 2018. május 4.
Gyermeknap 2018. május 31.
Óvodai ballagás 2018. június 1.
Siposné Kohári Edit
mb. óvodavezető

