KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÖZZÉTÉTELI LISTA
2019-2020
NEVELÉSI ÉV

Készítette: Rácz Istvánné
Intézményvezető

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2019-2020 NEVELÉSI ÉV
A 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról a 23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv: Kántorjánosi Csicsergő Óvoda
4335 Kántorjánosi, Arany János út 38.
Tel/fax:

44/305-105

e-mail:

k.janosiovoda@fibermail.hu

OM azonosító:

200251

Elérhetőség a fenti címen és telefonon.
A szervezet felépítése az SZMSZ-ben található.

Óvodavezető:

Rácz Istvánné

Tel/fax:

44/350-105

e-mail:

k.janosiovoda@fibermail.hu

Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján, fogadó órákon.
A Kántorjánosi Csicsergő Óvoda fenntartója: Kántorjánosi Község Önkormányzata
4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.
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2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Kántorjánosi Csicsergő Óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó
adatok, a rá vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési
szabályzat, az adatvédelmi szabályzat hatályos és teljes szövege megtalálható az SZMSZben.
2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:
1. óvodás gyermekek személyes adatai
2. közalkalmazotti nyilvántartás
3. törzskönyv
A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelete alapján.

3. A Kántorjánosi Csicsergő Óvoda által közzétett pályázatok:
http://admin.kozigallas.gov.hu
4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi
törvény betartásával történik.

KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
a) Felvételi lehetőség:





A szülő 2015. szeptember 1-től a gyermek harmadik életéve betöltése után köteles
beíratni óvodába gyermekét, a gyermek napi négy órát köteles az óvodai nevelésben
részt venni.
Az óvodánkban a két és fél évet betöltött gyermek már felvehető.
2015. szeptember 1-től a jegyző - a szülő kérelmére, az intézményvezető és a védőnő
egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a gyermek negyedik
életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete ezt indokolja.

b) A beiratkozás ideje:
2020. április 20.-május 20. között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.
A Kántorjánosi Csicsergő Óvoda, csoportjainak száma: 4
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c) Az intézményben fizetendő térítési díj:
Támogatásban részesülhet az a gyermek aki:
1. A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként
kell biztosítani (ingyenes étkezés) azon gyermek után aki, a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételére jogosult.
2. Óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 olyan családban él, amelyben három- vagy több gyermeket nevelnek,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 szülői nyilatkozat 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,
 nevelésbe vették.
Támogatásban részesülhet az a gyermek is, aki nem jogosult a fentebb felsorolt
kedvezményekre, abban az esetben, amikor a fenntartó átvállalja a térítési díj
megfizetését.
d) A fenntartó értékelése:
A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat
a Kántorjánosi Község Önkormányzatának jegyzőjénél lehet megtekinteni.

e) Óvodai nevelési év rendje:

Feladatellátási-hely
Kántorjánosi Csicsergő Óvoda – 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38.

Nyitvatartási idő
6 30 – 1730

A nevelési év 2019. szeptember 1-től - 2020. augusztus 31-ig tart
Intézményünk a 2019/2020 nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakban tarthat zárva:



2019. A téli zárva tartás ideje alatt: december 23-tól – 2020. január 2-ig (4 nap)
2020. A nyári zárva tartás ideje alatt (2 hét)

A nyári zárva tartás idejéről időben- február 15-ig- jól látható helyen értesítjük a szülőket.
Az iskolai tavaszi, őszi szünetek időszakában az intézmény folyamatosan ellátja az óvodás
gyermekek óvodai nevelését.
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20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-nak 5. bekezdése értelmében intézményünk a
2019/20-as nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely
időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesítjük.
Ebből
Ebből
1.
Ebből

Óvodapedagógusok száma
Felsőfokú végzettségű
Szakvizsgázott
Ebből
Közoktatási vezető
Ebből
Fejlesztő óvodapedagógus
Ebből
Gyakornok óvodapedagógus
Szakközépiskolai végzettségű

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma
Ebből
Szakképzettség
Ebből
Pedagógiai asszisztens

2.

7 fő
6 fő
3 fő
2 fő
2 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
4 fő

3.

Dajkák száma
Szakképzettség
Ebből
Dajkaképző
Ebből
Érettségi
Ebből
Szakmunkás

4 db

4.

Óvodai csoportok száma
Óvodai csoport
Katica
neve
Óvodai csoport
Pillangó
neve
Óvodai csoport
Méhecske
neve
Óvodai csoport
Micimackó
neve

Ebből

1.
2.
3.
4.

5.

Óvodai nevelési év rendje
Megnevezés
Év
Az óvodai nevelés első napja
2019.
2019/2020-as
nevelési év első
felének erősségei és
2020.
fejlesztendő
területei
Szervezetfejlesztő
szakmai nap
2020.
pedagógusnap
Nevelés
nélküli
2019/2020-as
munkanap
nevelési év
előkészítése,
2020.
munkatervi
javaslatok
megvitatása
Tanévzárótanévnyitó
2020.
értekezlet
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1 fő
2 fő
1 fő

25 fő
24 fő
26 fő
23 fő

Hónap
09.

Nap
01.

01.

27.

06.

08.

08.

27-28.

08.

28.

Az óvodai nevelés utolsó napja
Kezdete
Téli zárva
tartás ideje
Vége
Nyári zárva
Kezdete
tartás várható
Vége
ideje

Megnevezés
Nyílt napok

6.
Játszóházak

2020.
2019.
2020.
2020.

08.
12.
01.
08.

31.
23.
02.
10.

2020.

08.

31.

Nyílt napok, játszóházak tervezett időpontjai
Résztvevők
Határidő
Felelős
Leendő óvodások
2020. 05.
Csoportos óvónők
szülei részére
első hete
Pedagógusok
2020. 04.
Csoportos óvónők
részére
Érdeklődő
2019. 11.
Csoportos óvónők
csoportos szülők
2020. 01.
részére
2020. 03.
Óvodás gyermekek
2019. 10.
Nagycsoport II.
és szüleik részére
2019. 12.
Nagycsoport I.
2020. 02.
Középső csoport
2020. 04.
Kiscsoport

Ünnepek
Október 23.

Ünnepek, rendezvények
Határidő
2019. 10. 22.

Mikulás

2019. 12. 05.

Karácsony
Farsang

2019. 12. 18.
2020. 02. 07.

Március 15.

2020. 03. 13.

Húsvétvárás
Anyák napja

2020. 04.
10-13
2020. 05. 03.

Gyermeknap

2020. 05.

Majális

2020. 05.

Csicsergő napok

ősz, tél,
tavasz, nyár
2020. 05. 29.

7.

Évzáró

5

Felelős
Csoportonként
megemlékezés
Csoportonként közösen a
szülőkkel
Csoportonként, és közösen
Csoportonként, közösen a
szülőkkel
Csoportonként
megemlékezés

csoportonként közösen a
szülőkkel
csoportonként közösen a
szülőkel
4 csoport, a szülőkkel
közösen
4 csoport, a szülőkkel
közösen
4 csoport, a szülőkkel
közösen
4 csoport, a szülőkkel
közösen

f) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
-SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot
biztosítunk.
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