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Közzétételi lista
2016-2017. nevelési év
A 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23 §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az intézmény adatai:
Az intézmény neve

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda

Az intézmény székhelye 001

4900 Fehérgyarmat Szent I. tér 2.

Az intézmény telephelyeinek neve:
- 002
Fehérgyarmati Eszterlánc
Óvoda Hadház utcai Telephelye
- 006
Fehérgyarmati Eszterlánc
Óvoda Tavasz utcai Telephelye

Az óvoda telephelyeinek címe:
4900 Fehérgyarmat Hadház u. 2.

Az intézmény OM azonosítója
Férőhelyek száma
Csoportok száma

Az óvoda telephelyeinek címe:
4900 Fehérgyarmat Tavasz u. 2.

202 319
210
7

A gyermekek felvételének rendje
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § 1. bek.)
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
Törvény értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.
- a felvételt követő féléven belül betölti a harmadik életévét, és az intézmény már
minden 3. életévét betöltött gyermek elhelyezését biztosította.

1.

-

Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán jelentkezés alapján
történik.
A három éves gyermekek beiratkozásának időpontja: április 20. – május 20. között
Beiratkozáskor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására kérjük a gyermek
lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját.
A felvételről vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesítjük a szülőt.

2. A térítési díjak fizetésének rendje
Az intézményi étkeztetést Fehérgyarmat Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye
(Fehérgyarmat Iskola köz 1.) biztosítja az óvodáskorú gyermekek számára.
A szülő kötelezettsége, hogy a gyermeke étkezési kedvezményére jogosító határozatokat és
nyilatkozatokat beszerezze, és a közétkeztetési intézményében leadja.
Az étkezési díjak befizetésében érintett szülők esetében:
A befizetés egy hónapra előre történik, melyet a közétkeztetési intézmény által meghatározott
időben és helyiségben lehet befizetni.
A kedvezményre való jogosultságok alapja: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozat, szülői nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes
bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez.
Az erre való igény benyújtásának módja: beiratkozáskor/változáskor a kedvezményre
jogosultságot igazoló dokumentum - nyilatkozat leadásával. A jogosultságot évente és
lejáratkor érvényesíttetni szükséges.
Alkalmazottak száma: 10 fő
ebből pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 8 fő
-

Óvodánk dajkáinak száma: 7 fő
Óvodatitkár:
1 fő
Karbantartó:
2 fő

3. Óvodapedagógusok száma
Intézményünk óvodapedagógusainak száma: 15 fő
Ebből óvodavezető: 1 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
Pedagógusok végzettség szerint

Fő

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus
Szakirányú középfokú végzettségű főállású óvodapedagógus
Közoktatási vezető szakvizsgával rendelkező pedagógus
Felsőfokú óvodapedagógus és tanítói végzettségű

15 fő
2 fő
1 fő

4. Dajkák, óvodatitkár szakképzettsége
Dajkák végzettség szerint
Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka
Gimn. érettségivel és dajka szakképesítéssel rendelkező dajka
Alapfokú végzettséggel, dajka szakképesítéssel rendelkező
dajka
Érettségi végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel
rendelkező óvodatitkár

Fő
7
5
2
1

5. Karbantartók szakképzettsége:
Karbantartók végzettség szerint
Gimnáziumi érettségi és ( asztalos) szakmai végzettség
Felsőfokú műszaki informatikai végzettség

Fő
1
1

6. Az óvodai nevelési év rendje
A
nevelési
év
2016.
szeptember
1-től,
2017.
augusztus
31-ig
tart.
Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben a fenntartó engedélyével az iskolai szünetek
időpontjában ügyeletet tart, előreláthatólag az alábbi időpontokban:
-

-

-

-

2016. november 2.-2016. november 4.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. péntek, a szünet utáni első
tanítási nap 2016. november 7. hétfő.)
2016. december 22.-2017. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. szerda, a szünet utáni első
tanítási nap 2017. január 3. kedd.)
2017. április 13.-2017. április 18.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. szerda, a szünet utáni első tanítási
nap 2017. április 19. szerda.)
2016. augusztus 24 – augusztus 31. – nyári nagytakarítás

A 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap
nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal
előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek
megtartására, továbbképzésre vagy rendkívüli szünetek alkalmával használja fel.
A szünetek alatt igény szerint ügyeletet biztosítunk.
7. Tervezett nevelés nélküli munkanapok:

1.

Tervezett
időpont
2016.09.15.

2016.10.15.

Téma

Felelős

Tervezés és értékelés az intézményben - a
fejlettségi szint mérésének lehetőségei
Aktuális jogszabályi változások.
Szakmai nap a környékbeli óvodák
meghívásával
Konfliktuskezelés a gyakorlatban
Önértékelés és minősítés feladatai

Antalné S. Erika
int. vezető

int. vezető helyettes

2.

2016.12.

3.

2017.febr.

Portfólió készítés
Minősítés feladatai

int. vezető

4.

2017.április

Önértékelés feladatai, az elvégzett munka
eredményei

BECS vezetője

5.

2017.június

Tanévzáró értekezlet, beszámoló

int. vezető

8. Óvodai csoportok
Óvodai csoportok száma: 7 csoport
Összlétszám: 205 fő
Szent I. téri óvoda:
3 csoport
Hadház u.:
2 csoport
Tavasz u.:
2 csoport
Csoportok gyermeklétszámának alakulása a 2016. 10. 01. statisztikai adatok alapján:
Szent I. téri óvoda – székhely: 86 fő
Csoport neve
Létszáma
Katica csoport
30
Bóbita csoport
28
Vackor csoport
28
Hadház u. óvoda: 54 fő
Csoport neve
Létszáma
27
Micimackó csoport
27
Ficánka csoport
Tavasz u. óvoda: 65 fő
Csoport neve
Létszáma
Pillangó csoport
31
Kamilla csoport

34

9. Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek, megbeszélések
Időpont

Téma

Felelős

2015. augusztus 19. Tanévnyitó alkalmazotti megbeszélés
óvodavezető
2015. augusztus 28. Tanévnyitó értekezlet - fenntartó meghívásával
Éves munkaterv elfogadása
2015. okt-nov-dec. Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok
aktualitása alapján
2015. január

Félévzáró, értékelő

óvodavezető

2015. június

Tanévzáró értekezlet
A tanév értékelése.
A nyári munka megszervezése, nyári szabadság
beosztása

óvodavezető

Igény szerint

Aktuális feladatok, teendők esetén

óvodavezető

10. Ünnepeink, megemlékezéseink

Ünnepek, jeles napok, egyéb programok
Őszi ünnepkör jegyében
SZÜRET projektnap – nyilvános ünnepség a szülők
meghívásával
Kirándulások – családi nap keretében, szülők részvételével
autóbusszal
(csoportnaplók: Szervezési feladatok)
Színházi előadások
Halloween party
Téli ünnepkör jegyében hagyományőrző tevékenységek és
- mikulás-várás projekt
- lucázás
- karácsony
Adventi készülődés családi nap keretében: adventi barkácsolás

Tervezett időpont
2016.10.07.

2016.szept.
2016.szept.
2016.okt.
a művelődési ház
szervezése alapján
október utolsó hete
2016. december
folyamatosan

2016. dec. folyamatos

Karácsonyi műsor – városi rendezvény
Farsang

2016. advent utolsó hete
2017. február

Március 15-i megemlékezés
Húsvét – hagyományőrzés, húsvéti szokások, barkácsolások
Víz világnapja – projektnap

2017. március
2017. április
2017. március 22.

A Föld napja - projektnap

2017.04.22.

Madarak és fák napja - projektnap

2017.05.10.

Anyák napja

2017. május

Tanévzáró ünnepség - Nagycsoportosok búcsúzása
Gyermeknap

2017. május utolsó és
június első hete
2017. május vége

Pedagógusnap

2017. június első hete

Séták, kirándulások, piacolás stb. a csoportok saját tervei alapján

folyamatosan, a tervek
szerint
2017. május

Tavaszi kirándulások
Fehérgyarmat, 2016. 10. 01.

Antalné Simon Erika
óvodavezető

