K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S TA
2018-2019. nevelési év
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:
Az óvoda megnevezése

Táborfalvai Napraforgó Óvoda

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,
elérhetősége

Táborfalvai Napraforgó Óvoda
2381. Táborfalva, Petőfi utca 19.
Tel: 06-29-382-008
email címe: ovoda@taborfalva.hu

Alapító okirat száma

940-2/2017

OM azonosító

0333005

1. Óvodapedagógusok száma: 10
ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

8 fő

ebből

Gyakornok

2 fő

ebből

Szakvizsgázott

1 fő

ebből

gyógypedagógiai tanár is

1 fő

ebből

Tartósan távol lévő

1 fő

ebből

Helyettesítő

1 fő

ebből

Intézményvezető

1 fő

ebből

Intézményvezető helyettes

1 fő

2. Dajkák száma: 5 fő
ebből

szakmunkás végzettségű + OKJ dajka képző

2 fő

ebből

érettségi végzettségű

2 fő

ebből

érettségi végzettségű + csecsemő és kisgyermeknevelő - gondozó

1 fő

ebből

tartósan távol lévő

1 fő

ebből

helyettesítő

1 fő

3. Óvodatitkár száma: 1 fő

4. Pedagógiai asszisztensek száma: 1 fő
ebből

érettségi + pedagógiai aszisztens végzettségű

1 fő

ebből

pedagógiai- és családsegítő munkatárs

1 fő

ebből

tartósan távol van

1 fő

ebből

helyettesítő

1 fő

-Ebből tartósan
5. Óvodai csoportok száma 2018/2019
Csoport neve:

Létszám:

1.

Ficánka csoport

25 fő

2.

Katica csoport

19fő

3.

Méhecske csoport

23fő

4.

Micimackó csoport

25 fő

5.

Mókus csoport

21 fő

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2018.09.01-2019.08.31-ig tart.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.
Nyitva tartás: 6.15 – 17.00 óráig.
Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az
alábbi időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2018. december 22. - 2019. január 2.
Nyári zárás: 2019. augusztus 19. - augusztus 31.

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

2018. december 18.kedd
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. Amennyiben a
férőhelyek száma lehetővé teszi, intézményünk felveheti azokat a gyermekeket is, akik a
harmadik életévüket fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden, a településen, a felvételi
körzetében található, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A
felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az óvodavezetőből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a
felvételre.
Az alapító okirat szerint: 121 fő
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
Térítési díj: 523.-Ft/nap/fő
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára az étkezés
ingyenesen kerül biztosításra:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
- gyermek olyan családban él, amelyben – függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
- gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
- gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át .
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk
nyilvánosságot.
A Házirend egy példánya - minden szülő számára e-mailben elküldésre kerül, melynek
elolvasását aláírásával igazolja.
Ünnepek, megemlékezések rendje:
Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

Szeptember 24-tól

Ősz kincsei projekt

Október

20.-ig

Október

4

Kisállatok napja

Október

19

A nagycsoportosokkal részt veszünk a
községi ünnepi megemlékezésen

Október

31

A nagycsoportosokkal részt veszünk a
község koszorúzási megemlékezésén

November

19-től

Téli ünnepek projekt

December

21.-ig

Február

18-22

Farsangi Témahét

Március

8

Nőnap

Március

14

Megemlékezés Március 15.-ről

Március

15

A nagycsoportosokkal részt veszünk a
községi megemlékezésen

Március

22

Víz napja

Március

25-29

Egészség Témahét

11-18

Húsvét Témahét

Április
Április

22

Föld napja

Május

2-tól

Anyák napja, csoport kirándulások

Május

10

Madarak és fák napja

Május

21

Falunap, Pünkösd

Június

01

Nagycsoportosok búcsúztatója

Június

04-08-ig

Gyermekek hete

Június
Augusztus

22
20

Péter Pál nap, az aratás kezdete
Az aratás kezdete

