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1.
2.
3.
4.
5.
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A Nkt. 49. § (1) alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai
beiratkozás idejéről, jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról hirdetményt tesz közzé az
óvodában.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A jelentkezők felvétele, fogadása a nevelési
évben – amennyiben a férőhelyek alakulása lehetővé teszi – folyamatosan történik.
A felvételről írásbeli értesítés, az esetleges elutasításról határozat formájában tájékoztatjuk a
szülőket.
A határozat ellen fellebbezéssel lehet élni, amelyet Szelevény Község Jegyzőjének kell címezni,
de az óvodavezetőnél kell benyújtani.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség végéig
nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma
A 20/2013. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése határozza meg az óvodai
beiratkozás időpontját, amely szerint erre a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az indítható óvodai
csoportok létszámát. Ebben a nevelési évben egy vegyes csoport indul.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési
lapot kell kitölteni a szülőknek.
Térítési díj, fenntartó által adható kedvezmények
Az óvodai ellátás ingyenes, térítési díj –fizetési kötelezettség a szülőt csak a gyermekétkeztetés
igénybe vételekor terheli, amennyiben nem felelnek meg az alább felsoroltakból egyik
kritériumnak sem:

Az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabály:
•
•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény 151.§ (5)bek. 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet

Gyermekeink az óvodában ingyenes étkezésre az alábbi feltételek meglétekor jogosultak:
•
•
•
•
•
•

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek
tartósan betegek, vagy fogyatékossággal élők
azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére –
függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
akiknek a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek
akiknek a nevelésbe vételét a gyámhatóság elrendelte
akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

.
Nyitva tartás rendje, jelentősebb események éves munkaterv alapján
Az óvoda 5 napos (hétfő – péntek) munkarenddel üzemel.
Nyitva tartás: 7.00 – 1600 óráig
A nyitva tartás teljes időtartama alatt a gyermekekkel óvodapedagógusok foglalkoznak.
SZMSZ, Házirend és Pedagógiai program nyilvánossága
Dokumentációink nyilvánosságát – a helyben szokásos módon – biztosítjuk, a vezetői
irodában megtalálhatóak.
A Házirend egy példánya (illetve kérés esetén annak digitális elérhetősége) a gyermekek
beíratásakor minden szülő számára átadásra kerül.
Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Óvodapedagógusaink létszáma: 2 fő
Iskolai végzettség szerint:
1 fő óvodapedagógus felsőfokú végzettség + közoktatásvezetői szakvizsga
2 fő óvodapedagógus felsőfokú végzettség
Intézményünkben foglalkoztatott (nevelő munkát közvetlenül segítő) alkalmazottak:
1 fő dajka
1 fő konyhai dajka
Az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
Óvodai csoportjaink száma: 1

Alapító Okiratunk szerinti férőhelyek száma: 40 fő
A csoport gyermeklétszáma (a 2017. szeptember 1. állapot szerint):
Pillangó csoport: 21 fő
A nevelési év rendje:
Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 01-től 2018. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a nevelési év során zárást nem tervez.
Szülői igény felmérés alapján (korábbi évek tapasztalataira alapozva) szünetel a nyitva tartás:
•
•

2017. december 22 - 2017. január 02. között (téli szünet idején), valamint
2017. julius 23 – augusztus 31. között (a nyári takarítás, a tanévkezdéssel kapcsolatos
átállás munkálatai miatt).

Intézményünk a nevelési év során maximum 2 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe,
mely időpontokról a szülőket 7 nappal előbb értesíti. E napokat a nevelőtestület értekezleteinek
megtartására, belső- illetve külső továbbképzésekre használja fel.
Ünnepeink, jeles napjaink megünneplésének időpontjai, információi az éves munkaterv
alapján:
1. Szüreti felvonulás
2. Állatok világnapja
3. Mikulás
4. Adventi vásár
5. Karácsonyi ünnepség
6. Farsang
7. Március 15. megemlékezés
8. Víz világnapja
9. Húsvét
10. Kirándulás
11. Anyák napja
12. Madarak-fák napja
13. Gyemeknap
14. Nagycsoportosak búcsúja, évzáró

szeptember 30.
október 04.
december 06.
december 10.
december 21.
február 24.
március 14.
március 22.
április
május
május 07.
május 10.
május 25.
május 31.

Nevelés nélküli napjaink a tanévben:
•
•

2017. december 22.
2018. június 15.

Szelevény, 2018. szeptember 01.
Fehér Éva

óvodavezető

