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

Különös közzétételi lista 2020-2021 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: 60 fő
Óvodai csoportok száma: 2
Gyermeklétszám:
1. Csiga csoport:
2. Katica csoport:

29 óvodás
29 óvodás

2. Létszám és iskolai végzettség:

Főiskolai végzettségű + szakvizsga

1

Főiskolai végzettségű

2

Besorolás

1

Összesen:

1
1

Érettségi + dajkaképző
Összesen:

Dajka

Tartósan távol
lévő
óvodapedagógust
helyettesítő

Óvodapedagógus

Végzettség

Óvodavezető

Óvodapedagógus:
4 fő
Pedagógiai munkát segítő: 2 fő (2 fő dajka)

2

1

Ped.II. Ped.I. Gyakornok01.

3
2

2

2

6

D.

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. Amikor
óvodapedagógus hiányzik, a neveléstoktatást közvetlenül segítő is elláthatja a
nem neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos
feladatokat pl: reggeli gyülekező, délutáni
gyermekfelügyelet 20/2012.(VIII.31.)EMMI
rend. módosítása 12§
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: 2020.12.21.- 2021. január 3.
Nyári zárás várható ideje:
2021. július 1- 2021. július 31.
A nyári zárás időpontjáról 2021. február 15ig értesítjük a szülőket.

Új gyermekek beíratása:

A fenntartó által meghatározott időben,
általában április vége: 21-22.

Új gyermekek befogadásának ideje:

2020. szeptember 1-től folyamatosan.

A 2020/2021-es nevelési évben a következő nevelés nélküli munkanapok lesznek:

2020.09.04. (péntek)

2021. 01. 25. (hétfő)

Tanévnyitó értekezlet
Az elmúlt félév értékelése pedagógiai
tapasztalatok
A második félév kiemelt projektjének,
egészséghét és nyílt napok megtervezése

A második félév feladatainak ütemezése

2021. 05. 28. ½ nap
(péntek)

Évzáró előkészület

2021. 06. 04. (péntek)

Szervezetfejlesztés, csapatépítő kirándulás

2021. 08. 27. (péntek)

Tanévnyitó értekezlet

4. Beiratkozás időpontja:
2021. április 21-22 (szerda-csütörtök) 800-1600
Szabad férőhely esetén év közben folyamatosan fogadunk gyermekeket.

5. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben fizetendő térítési díjak:
 óvodások: 406.- 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:
Hétfő:
800-1600
Kedd- szerda és péntek: 730-1530
Fogadónap csütörtök: 800-1600

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

