Közzétételi lista
Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda
Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út 9-11.
Az óvoda OM azonosító száma: 031423
2015/2016. nevelési év
Tájékoztató az óvodai felvételről:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda az üresen maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
Óvodakötelezettség:
2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről
8.§. (2) „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 kötelező óvodába járás 2016. szeptember 01-től tehát azokra a gyermekekre vonatkozik,
akik 2013. augusztus 31. előtt születtek, vagyis 2016. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
A kötelező óvodába járás teljesítéséért a szülő a felelős Lehetőség van felmentést kapni a 3.
éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző
adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
8. §. (3)
„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.”
Beíratható óvodába az a kisgyermek is, aki 2013. szeptember 1. és 2014. február 28. között
született. Szabad férőhely esetén 2016. szeptember 1-től ők is részt vehetnek az óvodai
nevelésben.
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Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
2016-ban – a 2016/2017-es nevelési évre – április 25-26-27-én lehet a gyermekeket beíratni.
Az év közben jelentkező gyermekek szülei a gyermek óvodai felvételét, átvételét bármikor
kérhetik, felvételük az üres férőhelyek számától függően történik.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek valódi nevére kiállított személyi okmányait.
o érvényes születési anyakönyvi kivonatot
o érvényes lakcímkártyát
o érvényes TAJ kártyát

o kitöltött jelentkezési lapot, mely beszerezhető az óvodákban, önkormányzatnál,
vagy letölthető a www.kiskore.hu oldalon.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát, - a jogszabályban leírtak szerint - az óvodavezető
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Az óvodai csoportok szervezésének
szabályait a köznevelési törvény határozza meg.
Az óvodavezető a felvett illetve elutasított gyermekek szüleit határozat formájában
(tértivevénnyel) értesíti 2016. május 15-ig. A határozat tartalmazza a döntés indoklását és a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást. A szülő a határozat ellen a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az óvodavezetőnél, amelyet az óvodavezető 5
napon belül továbbít az önkormányzat jegyzőjének. A jegyző - az időközben megüresedő
férőhelyek függvényében - határozat formájában elutasíthatja vagy helyt ad a szülő
kérelmének.
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda OM azonosító szám alapján nyilvántartja. Ha a
gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő
óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek
óvodai jogviszonya megszűnt.
Az óvodai felvétellel kapcsolatban további információ kérhető az intézményvezetőtől.
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A 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 23.§ (1) és (2) pontjának megfelelően az alábbi
adatokat tesszük közzé:
Az intézményben fizetendő térítési díj:
Az étkezési térítési díj összege napi háromszori étkezés esetén: 400 Ft/ nap/fő.
Az óvodai étkezés során ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
o tartósan beteg vagy fogyatékos,
o olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
o olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
o nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
o 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
o 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.
Óvodapedagógus munkakör: 11 fő

Létszám

Beosztás
munkakör

Végzettség

1 fő

óvodavezető

főiskola

1 fő

óvodavezető
helyettes

főiskola

2 fő

óvónő

főiskola

1 fő

óvónő

főiskola

Szakképzettség
óvodapedagógus
közoktatási vezető szakvizsga
felsőfokú gyógypedagógiai
asszisztens
óvodapedagógus
felsőfokú gyógypedagógiai
asszisztens
óvodapedagógus
felsőfokú gyógypedagógiai
asszisztens
óvodapedagógus
fejlesztőpedagógus
vezető óvodapedagógus
szakvizsga
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1 fő

óvónő

főiskola

3 fő

óvónő

főiskola

2 fő

óvónő

óvodapedagógus
zongoratanár
óvodapedagógus

óvónői
óvodapedagógus

szakközépiskola

Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakör: 8 fő
Létszám

Munkakör

Végzettség

Szakképzettség

1 fő

pedagógiai
asszisztens

gimnázium

1 fő

óvodatitkár

gimnázium

1 fő
1 fő

dajka
dajka

szakközépiskola
gimnázium

felsőfokú gyógypedagógiai
asszisztens
élelmezésvezető
számítástechnikai
szoftverüzemeltető
tb- és bérügyi ügyintéző
szakképzett dajka
szakképzett dajka

4 fő

dajka

szakmunkásképző

szakképzett dajka

Egyéb alkalmazott: 4 fő
Létszám

Munkakör

Végzettség

Szakképzettség

1 fő

élelmezésvezető

szakközépiskola

1 fő

szakács

szakmunkásképző

közgazdasági
szakközépiskola,
gyors- és gépírás,
élelmezésvezető
szakács

szakmunkásképző

szakács

8 általános

-

1 fő

1 fő

konyhai
alkalmazott
konyhai
alkalmazott

Óvodai férőhelyek száma: 116
Engedélyezett csoportok száma: 5
Gyermeklétszám összesen: 116

1.
2.
3.
4.
5.

Gyermekcsoport
megnevezése
Pillangó csoport

Korcsoport

Kiscsoport (2,5-3 évesek)
Középső csoport (4-5
Törpike csoport
évesek)
Katica csoport
Nagycsoport (5-6 évesek)
Nagy csoport (5-6-7
Micimackó csoport
évesek)
Vegyes életkorú csoport
Tappancs csoport
(4-5-6-7 évesek)
Gyermeklétszám összesen:

Gyermeklétszám

SNI

26
24

+1

16
24
23

+2

113 fő

116 fő
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A nevelési év 2015. szeptember 1-től, 2016. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2015/2016. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban
zárva tart:
o 2015. december 28 – 31.
o 2016. augusztus 1. - 2013. augusztus 20. közötti időszakban (nyári nagytakarítás)
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az intézmények a nevelési év során 5 nap
nevelés nélküli munkanapot vehetnek igénybe.
Óvodánk tervezett nevelés nélküli munkanapjai: 3 nap
2016. április 15.
2016. június 2-3.
Ezen időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb írásban értesítjük.

5

Nemzeti óvodai ünnepek, rendezvények, hagyományok
Ünnepek, rendezvények

Időpont

Őszi kirándulások a természetben

szeptember, október vége

Bábszínház

október 21.

Óvodai jótékonysági bál

november 21.

Mikulás

december 6.

Karácsony

december 22.

Farsang

február 12.

Március 15.

március 11.

Húsvéti előkészület

március 21-25.

Vers és mesemondó délelőtt

március 22.

Víz világnapja (Tisza parti kirándulás)

március 23.

Járási óvodai KI-MIT-TUD rendezése

április 15.

Föld napja (virágültetés)

április 22.

Óvodai beíratás

április 25-26-27.

Madarak – fák napja (kirándulások)

május 10.

Anyák napja

május első vasárnapja előtti pénteken

Bábszínház

május utolsó hete

Gyermeknap

május utolsó hete

Évzáró

május 28.

„Óvodanyitogató” leendő óvodások napja

június 9.

Kiskörei Városnapok

június 25-26.

Feketéné Perge Veronika
óvodavezető

6

