Közzétételi lista 2016/2017 nevelési évre vonatkozóan
A kormány 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé a
2016/2017 nevelési évre vonatkozóan:
Az intézmény fenntartója: Petőfiszállás Község Önkormányzata
Az intézmény megnevezése: Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
Az intézmény címe, székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 8.
OM azonosító: 202600
Telefon: 06/ 70-375-9406
e-mail: ovicsicsergo@gmail.com
Felvételi lehetőség:
 A fenntartó a beiratkozásról hirdetményt tesz közzé, a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább 30 nappal. A beiratkozásra a tárgyév április
20 és május 20-a között kerül sor.
 A szülő az óvodai nevelésre kötelezett gyermekét köteles beíratni a
meghirdetett időpontban.
 A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31 napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát köteles
óvodai foglalkozáson részt venni.
 Az óvodai beíratás felvételi és előjegyzési naplóban történik.
 Szükséges iratok: a szülők és a gyermek azonosításra alkalmas igazolványa,
lakcímkártya, orvosi igazolás.
 A szülőt írásban értesítjük a felvételről, ill. az elutasításról a jogorvoslati
lehetőség megjelölésével.
 A felvételről elutasításról az óvoda vezetője dönt.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2
A fenntartó által engedélyezett gyermek létszám: 60 fő
Az intézményben fizetendő napi étkezési térítési díj: 281,-Ft/nap/fő
Igénybe vehető kedvezmények jogosultsági feltételei:
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
 tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvére
– függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő
 akiknek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek
 akiknek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-t.

Igénylési feltétel:
A szülő vagy gondviselő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz írásban
a 328/2011 (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
Az intézményben dolgozók száma:
Óvodapedagógusok
Ebből
főiskolai végzettségű
nyelv- és beszédfejlesztő
óvodai menedzser
Pedagógiai asszisztens
érettségizett
Dajka
Ebből
dajka szakmunkás
8 általános
Óvodai csoportok száma és létszáma:
1. Katica csoport
2. Süni csoport
Összesen:

4 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő

27 fő
26 fő
53 fő

Nyitva tartás rendje
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik hétfőtől-péntekig 6.30 – 16.30 óráig.
Jelentősebb rendezvények események időpontjai
Rendezvény, esemény
Tesz-vesz gyermektalálkozó Szentkúton
Őszi évszak-túra
Mikulás várás /nyílt nap/
Lucázás
Karácsony
Farsang
Téli évszak-túra
Március 15.
Nyílt napok
Tavaszi évszak-túra
Ugri-bugri nap Apák napja
Anyák napja
Családi nap a Faluházban
Nagyok búcsúzása
Gyermeknapi kirándulás
Nyári zárva tartás tervezett időpontja
Fenntartói engedéllyel szülői igények
alapján
Szülői értekezletek

Tervezett időpont
2016.10.24.
2016.12.06.
2016.12.13.
2016.12.19.
2017.02.09.
2017.01.30.
2017.03.14.
2017.03.21-2017.03.24.
2017.04.17.
2017.04.21.
2017.05. 05 és 08.
2017.05.13.
2017.05.31.
2017.06.02.
2017.07.3-2017.08.13.
2016.09.26.,
2017.03.31.,
2017.08.30.

Nevelésnélküli munkanapok

2016.10.15.,
2017.01.02.,
2017.04.20.,
2017.06.15.,
2017.08.31.

Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Csicsergő Pedagógiai Program az
óvodában kihelyezve és az óvoda honlapján megtalálható.

