Különös Közzétételi Lista
MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS
ÓVODA
8296 MONOSTORAPÁTI Óvoda u. 5.
OM azonosító: 036937
E-mail.:ovi@mapatiovoda.t-online.hu
Tel. Fax.:87/435-249
1. A felvételi lehetőségek
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: Az óvoda feladat
ellátási kötelezettsége a fenntartók által jóváhagyott körzetben, Monostorapáti Hegyesd Kapolcs Vigántpetend közigazgatási területén lakó vagy tartózkodó óvodáskorú gyermekek
óvodai nevelésére, iskolai életmódra való felkészítésére terjed ki. Ezt meghaladóan üres férőhelyeivel a szabad óvodaválasztás érvényesítését szolgálja. Fenntartó: Monostorapáti és
Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett csoportok száma
Az óvoda a gyermek 3 éves korától az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, a mindenkor hatályos jogszabályban megfogalmazott életkorig, (Tanulási képességvizsgáló határozattal) nevelő intézmény. A 3. életévet felvettek után a 2.5 évet betöltött gyermek is felvehető,
amennyiben az Alapító Okiratban meghatározott létszámot nem lépi túl. Felvételhez a háziorvos igazolása szükséges, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet. A körzetünktől eltérő felvételt az óvoda vezetője engedélyezhet. A felvétel jelentkezés alapján történik, a
20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 20. § (1)36 alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április
20-a és május 20-a között kerül sor, illetve a nevelési évben folyamatosan, munkaidőben.
sorszáma

A fenntartó által engedélyezett csoport
típusa/neve
Törpikék csoport vegyes életkorú

férőhely száma
30 fő

Sün Balázs csoport vegyes életkorú

30 fő

1.
2.
A felvételi határozatot az óvoda vezetője készíti el, az érvényes jogszabályok alapján. A Közoktatási Információs Rendszeren keresztül az óvoda vezetője minden óvodásnak oktatási azonosító számot igényel. Hátrányos helyzetű, illetve a gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett gyerek felvétele előnyben részesül. A gyermek abban az évben, amelyben
az 3. életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési, fejlesztő foglalkozáson köteles részt
venni. A gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, ha a gyermek iskolába lép, ha másik óvodába jár. Az intézmények a kötelező nyomtatványokon tájékoztatják egymást és a KIR-t a
változásokról.

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és
egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre
A díj
megnevezése (jogcíme)
Étkezési térítési díj

mértéke

1 főre megállapított
díj mértéke a
nevelési évre

adag

420Ft/fő

A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:
A mindenkori érvényes jogszabályok alapján a szülő, gondviselő 50 % -os, vagy 100 %-os térítési díjkedvezményt igényelhet. Az aktuális térítési díjak mértékét a fenntartók gazdasági
évenként módosíthatják. A kedvezményről az óvoda vezetője dönt.
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések
ideje

Az értékelés
nyilvános megállapítása

2015. augusztus 31.

A Polgármester Urak, Körjegyzőnő, Képviselők elégedettek voltak
az óvoda munkájával.

2016. Okt. 1.

Fenntartó gazdasági főtanácsosa alapján megfelelő az állami normatívák felhasználása.

5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
ideje
2015. November

A vizsgálat, ellenőrzés
az ellenőrzések megnevezése
Étkeztetés, főzőkonyha ellenőrzése

nyilvános megállapítása
Hiányzó felszereléseket pótolni
kell.

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése
Az ellenőrzés
nyilvános megállapítása

ideje
2008.

Jogszabályoknak megfelelő a működés

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
ideje
2016.
Jún. 30.

Az ellenőrzés, vizsgálat
nyilvános megállapítása
Óvodavezető szakmai ellenőrzése: A kitűzött feladatok megvalósultak. A tehetséggondozás (pályázati részvételek), a felzárkóztatás
megfelelő. Iskolaérett gyerekek kezdték meg a tanévet.

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett
jelentősebb rendezvények, események
Október 23. Március 15. Augusztus 20. méltó megünneplése.
Tanévnyitó az iskolában, Idősek köszöntése, Márton napi családi délután, Mikulás, Nyílt Napok, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák Napja, Évzáró, Légvárazás, Bábszínház, Falunap,
Névnapok, születésnapok. Az intézmény a nyílt rendezvényeken együtt ünnepel a szülőkkel,
családdal. A „Kisdedóvó” Pedagógiai Programunk szerint végezzük oktató-nevelő munkánkat. A rendezvények költségét a „Kisdedóvó” Kisgyermekekért Alapítványunk biztosítja.
Nagy gondot fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására. A rendezvényeken a gyerekek részvétele szülői beleegyezéssel történik.
Az intézmény nyitva tartását a fenntartók az alábbi rend szerint határozzák meg:
Munkanapokon Hétfőtől Péntekig 6.30-tól 16.30.-ig, napi 10 órát tartunk nyitva.

A nevelési évben tervezett jelentősebb nyílt rendezvények:
A rendezvény, esemény
megnevezése
Családi délután

2016.november 11.

Mikulás

2016. dec. 5.

Farsang

2017. febr. 25.

Évzáró

2017. május 26.

9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapítása: A „Kisdedóvó” Pedagógiai Program sokszínű, élmény dús, tehetséggondozó, harmonikus fejlesztést biztosít óvodásainknak. Egyéni
képességeik szerint, de az iskolaérettség kritériumainak megfelelően fejlődnek a gyerekek.
Egyéb szolgáltatásaink: fejlesztés, logopédia, hittan, külön torna, angol, úszás, művészeti oktatás.
10. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista
mellékleteként csatolásra kerül. A Köznevelési Törvény rendelkezései és az Alapító Okiratunk módosulása miatt megváltozott.
11.Óvodapedagógusok száma: 5 fő

1.

Pedagógus Oktatási azonosító
száma
72722035075

Óvodapedagógus

2.

75407285722

Óvodapedagógus

3.

763679855436

Óvodapedagógus

4.

75301008938

Óvodapedagógus

5.

73205984073

Óvodapedagógus

Sorszám

Végzettsége

Szakképzettsége
Közoktatási vezető
Fejlesztő-differenciálló
pedagógus
Közoktatás vezető
Mesterpedagógus
Óvodapedagógus
Német nemzetiségi óvodapedagógus
Fejlesztő pedagógus
Fejlesztő-differenciáló
pedagógus

12. Dajkák száma: 2 fő
Sorszám
1.

Oktatási azonosító
79222998879

2.

72420545204

Végzettsége
Dajka
Csecsemő és gyermek gondozó

Monostorapáti, 2016.10.25.

P.H.

Sztrik Emilné
óvodavezető

