KISCSILLAG ÓVODA DOMONY
2182 Domony, Fő út 98.
tel.: 28/576-530; 28/576-531
mobil: +36 20/824 59 89
e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Az EMMI 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 10. fejezet 23.§ (1-2.) bekezdése alapján az
alábbi adatokat tesszük közzé:
1. Felvétel az óvodába
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
- Felvehető minden olyan gyermek a maximális csoportlétszám erejéig, aki az adott év
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti és életvitelszerűen az óvoda körzetében
(kötelező felvételt biztosító óvoda) Domonyban és Domonyvölgyben lakik, illetve
tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve szülője ott dolgozik. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, ha már
valamennyi 3-6 éves korú gyermek elhelyezésre került.
2015. október 1-től óvodánk a sajátos nevelési igényű (a többi gyermekkel együtt
nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral
küzdő) gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait is vállalja
szakértői bizottsági szakvélemény alapján.
- A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal hirdetményt
tesz közzé.
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- A szülő köteles beíratni az óvodába - a hirdetményben meghatározott időpontban- az óvodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:


Óvodaköteles korú (3 éves) gyermek



Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek



Hátrányos helyzetű gyermek



Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására



Körzethatáron belül élő gyermek



Körzethatáron kívül élő gyermek

2. A beiratkozás ideje:
Kiscsillag Óvoda - 2017. április 24-25.
3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben önkéntes szülői nyilatkozt alapján mentesül a térítésfizetési kötelezettség
alól az a család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 95.960- Ft-ot.
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek díja a háromszori étkezésért: 490 Ft
A nagycsaládosok normatív kedvezményben részesülhetnek.
4. Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év 2016. szeptember 1.-től, 2017. augusztus 31.-ig tart.
Az óvoda nyitva tartása:
Naponta: 700 h - 1700 h = 10 óra
Hetente: 50 óra
Összevont csoportok: 700 h - 800 h
1600 h - 1700 h
Helyszín: a kicsik csoportja
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A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében a nevelés nélküli munkanapok száma: 5
1. szeptember 14. (szerda)
2. szeptember 26. (kedd)
3. november 4. (péntek)
4. január 2. (hétfő))
5. április 13. (csütörtök)
A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi értekezletek megtartására, továbbképzésekre,
illetve szervezeti kultúra fejlesztésére használjuk fel.
A téli időszakban, előzetes felmérés alapján december 23 - december 30-ig a szülők nem
igénylik az óvoda nyitva tartását, ezért az alkalmazottak ezeken a napokon, szabadságon
lesznek.
A nyári karbantartási szünet július 10 - augusztus 10-ig tart.
A nyári nagytakarítás, karbantartás időpontjáról időben, már az őszi szülői értekezleten, de
februárban ismételten értesítjük a szülőket.
Szülői igény esetén a gyermekek felügyeletét meg kell oldanunk.
5. Helyi Pedagógiai Programunk: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program
Programjaink, ünnepeink, megemlékezéseink
-

Szüreti felvonulás községi szinten

-

Mikulás

-

Karácsony – Adventi készülődés

-

Farsang

-

Húsvéti előkészületek

-

Anyák napja (napirendbe építve)

-

Évzáró, ballagás-családi nap keretében

-

Gyermeknap

-

Jeles napokhoz kapcsolódó szokások

-

A nemzeti ünnepek közül március 15-én tartunk megemlékezést

-

A gyermekek név- és születésnapja
3

-

Állatok napja (okt. 4.)

-

Víz világnapja (márc.22.)

-

Föld napja (ápr.22.)

-

Madarak és fák napja (máj.10.)

6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend
- Pedagógiai Program
- SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentumok intézményünkben nyilvánosak – a nagycsoport előtt kifüggesztve
tekinthetők meg. A Házirendet az óvodai beiratkozáskor minden szülő megkapja.
6. Intézményünk adatai:
Fenntartó:

Domony Község Önkormányzata

Név:

Kiscsillag Óvoda

OM:

032838

Cím:

2182 Domony, Fő út 98.

Telefon:

28/576-530; 28/576-531

E-mail:

ovoda.dompol@invitel.hu

Óvodavezető: Kmetyné Bohunka Márta
Mobil:

+36 20/824 59 89

Férőhelyek száma: 70
Óvodai csoportok (okt.1-jén)
Kiscsoport

Középső

Nagy

16

18

14

Engedélyezett álláshelyek száma: 9 fő
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óvónők
Kmetyné
Bohunka Márta

beosztás
óvodavezető

végzettség
főiskola + fejlesztő
és közoktatás
vezetői szakvizsgák
Pedagógus II.

Eckerné Sztraka Erika

mindhárom csoport
délutános óvónője

középfokú óvónő
Pedagógus II. 2017.
jan.1-től

Tantó Csabáné

nagy csoport vezetője

főiskola
Pedagógus II.

Oszkó Valéria

középső csoport
vezetője

középfokú óvónői
Pedagógus I.

Tóth Józsefné

kiscsoport vezetője

főiskola
Pedagógus II. 2017.
jan. 1-től

felelősségi kör
BECS koordinátor
(IPR munkacsoport)
munka- és tűzvédelem
BECS
(IPR munkacsoport óvoda-iskola átmenet
segítése)
munkaközösség
vezető
BECS vezetője
gyermekvédelem
BECS
(IPR munkacsoport külső kapcsolatok)
BECS
(IPR munkacsoport beóvodázás segítése)

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

érettségi

óvónők munkájának
segítése,
gyermekekkel való
foglalkozások az óő.
mellett,
étkezők
nyilvántartása,
adminisztratív
feladatok,
nyilvántartások

Remenár Péterné

nagycsoport dajkája

középfokú óvónő

konyhai feladatok

Valentinyi Mihályné
Lukácsné Bíró
Veronika

kis csoport dajkája

szakképzett dajka

konyhai feladatok

középső csoport
dajkája

szakképzett dajka

konyhai feladatok

Zdenkóné
Jónás Katalin

dajkák

Kmetyné Bohunka Márta
óvodavezető
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