CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE
3791, Sajókeresztúr, Petőfi út 25. sz.
Telefon/Fax: 46/317-285
E-mail: sajoker.ovi@gmail.com
OM azonosító: 201607

Különös közzétételi lista 2017-2018 nevelési év
A 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 10. fejezete útmutatásának megfelelően intézményünk különös közzétételi
listáját nyilvánosságra hozza.

1. Óvodai csoportok:
Óvodai férőhelyek száma: 55 fő
Óvodai csoportok száma: 1
Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport száma: 1
Gyermeklétszám:
1. Csiga csoport:
2. Csibe csoport:

26 óvodás
19 óvodás és 3 bölcsődés

2. Létszám és iskolai végzettség:

Főiskolai végzettségű + szakvizsga

1

Főiskolai végzettségű

3

3
1

Érettségi + dajkaképző

Besorolás

1

Összesen:

1

Érettségi + szakképzettség
Összesen:

Dajka

Gondozónő

Óvodapedagógus

Végzettség

Óvodavezető

Óvodapedagógus:
4 fő
Pedagógiai munkát segítő: 2 fő (1 fő gondozónő és 1 fő dajka)

3

Ped.II. Ped.I.

1
1

1

1

1
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3. Óvodai nevelési év rendje:

Nevelési év:

Foglalkozások ideje:
Nyári életrend:

Szünetek:

Szeptember 1-től augusztus 31-ig.
Az óvoda nyitva tartása: 6 órától-16.30 óráig.
A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig
óvodapedagógus foglalkozik.
Szeptember 1-től Május 31-ig
Június 1-től augusztus 31-ig
Az iskolai szünetek (tavaszi és őszi) idején az
óvoda folyamatosan üzemel, ezen idő alatt
összevont csoport működhet a
gyermeklétszámtól függően.
Téli szünet: 2017.12.22.- 2018. január 2.
Nyári zárás várható ideje:
2018. július 2- 2018. július 31.
A nyári zárás időpontjáról 2018. február 15ig értesítjük a szülőket.

Új gyermekek beíratása:

A fenntartó által meghatározott időben,
általában április vége: 25-26.

Új gyermekek befogadásának ideje:

2017. szeptember 1-től folyamatosan.

A 2017/2018-as nevelési évben a következő nevelés nélküli munkanapok lesznek:

2017.12.08. ½ nap (péntek)

2018. 01. 29. (hétfő)

Jubileumi Gála
Az elmúlt félév értékelése pedagógiai
tapasztalatok
A második félév kiemelt projektjének,
egészséghét és nyílt napok megtervezése
A második félév feladatainak ütemezése

2018.05.25. ½ nap (péntek)

Évzáró előkészület

2018. 06. 01. (péntek)

Szervezetfejlesztés, csapatépítő kirándulás

2018. 08. 27. (hétfő)

Tanévnyitó értekezlet

4. Beiratkozás időpontja:
2018. április 25-26 (szerda-csütörtök) 800-1600
Szabad férőhely esetén év közben folyamatosan fogadunk gyermekeket.

5. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben fizetendő térítési díjak:
 óvodások: 360.- Ft/nap/fő
 bölcsődések: 360.- Ft/nap/fő
Térítésmentes étkezést kérhet a szülő az alábbi esetekben:






A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
A tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő család.
A három vagy több gyereket nevelő család.
A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

6. Óvodavezető intézményben tartózkodása:
Kedd-szerda, péntek: 730-1530
Hétfő, csütörtök:
800-1600
Fogadónap csütörtök: 800-1600

7. Intézményi alapdokumentumok helye:
www.sajokeresztur.hu Intézményeink, Csoda- Vár Egységes Óvoda- Bölcsőde alatt
található.

8.

Intézmény tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 2017.

Kompetenciák értékelése:
1. Pedagógiai folyamatok
Fejleszthető területek:
 A beszámoló foglalja magába a szakmai munka értékelést ( gyermekek értékelése,
szakmai élet értékelése
Kiemelkedő területek:
 Az intézmény alapdokumentumai egymással koherensek, a pedagógiai alapelvek
megfogalmazása tükrözi a nevelőtestület elkötelezettségét a helyi sajátosságokból
fakadó igények kielégítése iránt.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Fejleszthető területek:
 Nem releváns.
Kiemelkedő területek:
 Az intézményben mintaszerű a tudásmegosztás, szinte napi szinten megbeszélik
ötleteiket, tapasztalataikat. 2.5.13. Az Intézmény elsőként csatlakozott a
MINTAMENZA PROGRAM -hoz. Kiemelkedő a nevelőtestület környezettudatos és
egészséges életmódra nevelés iránti elhivatottsága (szelektív hulladékgyűjtés,
biztonságos óvoda)
3. Eredmények
Fejleszthető területek:
 Nem releváns.
Kiemelkedő területek:
 3.2.5 Az interjú során képet kaptunk arról, hogy az eredmények eléréséhez az
alkalmazotti közösség minden tagja maximális odaadással járul hozzá. 3.2.6.Az
intézmény rendelkezik külső elismeréssel „2017 Biztonságos Óvoda „cím elnyerése. A
nevelőtestület célja a „Zöld óvoda” cím elnyerése.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Fejleszthető területek:
 4.1.1. az intézményben szakmai munkaközösség kialakítása

Kiemelkedő területek:
 4.3.14. Intézményükben biztosítottak, mindenki számára hozzáférhetőek a
szakkönyvek a színvonalas munka és az ismeretek bővítése céljából. A pedagógusok
igénye a szóbeli, a digitális és a papíralapú információátadás lehetőségeinek,
eszközeinek ismerete, amit felhasználnak, alkalmaznak...
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Fejleszthető területek:
 Nem releváns.
Kiemelkedő területek:
 5.4.10. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára
bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai
szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. Részt vesznek innovatív
pályázatokban, ill. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges pályázatokban.
6. A pedagógiai munka feltételei
Fejleszthető területek:
 Nem releváns
Kiemelkedő területek:
 Innovatív közösség. A belső igényük a tudásmegosztás, melyet napi szinten
megvalósítanak. A komplexitás, párhuzamos tevékenység az egyéni fejlesztés
mindennapi természetes tevékenység.
7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés.
Fejleszthető területek:
 A továbbképzési program és beiskolázási terv térjen ki Pedagógiai Program kiemelt
céljaira vonatkozó részcélokra, feladatokra és törvényességi előírásokra. 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
Kiemelkedő területek:
 Nem releváns.

