Különös Közzétételi Lista
Óvoda
2019. október 1-jei állapot szerint
1. A felvételi lehetőségek
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket a 2011. évi CXC.
tör-vény 49 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 & alapján.
A Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsődébe a Pázmándon lakó, ide építkező, vagy itt dolgozó
szülők gyermekeit vesszük fel.
A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím
és TB kártyáját hozzák magukkal.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó értesítést írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését ugyancsak írásban, határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett
és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt.
A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a szeptember 1-től
kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni

2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett csoportok száma
A beiratkozás a fenntartó által meghatározott napokon 2020. április 20- 2020. május 20-ig tart
általában.
A fenntartó által engedélyezett csoport a 2019/2020-es nevelési évben
sorszáma
típusa/neve
gyermekek száma
1.

Pillangó / kiscsoport

27

2.

Katica / középső csoport

24

3.

Méhecske / nagycsoport

29

3. Az intézmény 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események
Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:
Hétfő 6.30 -tól 17 -ig
Kedd 6.30 -tól 17 -ig
Szerda 6.30 -tól 17 -ig
Csütörtök 6.30 -tól 17 -ig
Péntek: 6.30 -tól 17 -ig
A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények:
A rendezvény, esemény
időpontja

megnevezése

2019. szeptember 25.

Szüreti mulatság

2019. december 6.

Mikulás

2019. november 30- december 21-ig

Karácsonyi ünnepkör

2020. március 13.

Március 15.

2020. április 7.

Húsvét

2020. május 8.

Anyák napja

2020. május vége, június eleje

Ballagás

2020. május 13.

Gyermeknap

4. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával
Az intézményben nem volt 2018-2019-as tanévben ellenőrzés
5. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program a honlapon elérhető.
6. Az óvodapedagógusok száma
Az óvodapedagógusok száma 8 fő.

7. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Sorszám

Iskolai végzettsége

Szakképzettsége

1.

főiskola

leendő óvodapedagógus
okleveles történelem szakos tanár

2.

főiskola

szakvizsgázott óvodapedagógus

3.

főiskola

óvodapedagógus

4.

főiskola

óvodapedagógus

5.

főiskola

óvodapedagógus

6.

főiskola / diploma nyelvvizsga után/

óvodapedagógus

7.

főiskola / diploma nyelvvizsga után/

óvodapedagógus

8.

érettségi / két és fél év
tanítóképző/

leendő óvodapedagógus

8. A dajkák száma
A dajkák száma 4 fő.
9. A dajkák szakképzettsége
Sorszám

Iskolai végzettsége

Szakképzettség

1.

érettségi

dajka

2.

érettségi

dajka

3.

érettségi

dajka

4.

érettségi

-

10. Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma a
2019/2020-as nevelési évben
Az óvodai csoportok száma: 3
Az óvodai csoport
megnevezése

Az óvodai csoport
gyermek létszáma

Kiscsoport

27

Középső csoport

24

Nagycsoport

29

11. Óvodai térítési díjak a 2019-2020-as tanévben
Az óvoda pedagógiai programjában foglalt tevékenyég ingyenes.
A gyermekétkeztetést az önkormányzat fenntartásában működő konyha végzi. Az étkezésért
térítési díjat kell fizetni. Összege gyermekenként napi 3 étkezés estén 390 forint.
2 étkezésnél 320 forint.
A 328/2011. Kormányrendeletnek megfelelően a szülők kedvezményt kérhetnek írásban, a
rendelet mellékletében lévő nyilatkozat kitöltésével. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás gyermek után, három- vagy többgyermekes családoknál, tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő családoknál, az egy főre jutó alacsony jövedelmű
családoknál (évente meghatározott összeg) az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani (normatív kedvezmény).
A gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat havonta utólag kell kifizetni, az igénybevett
étkezési napoknak megfelelően.

