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Gyermekkert Alapítványi Óvoda
/OM:030916/
KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018 TANÉV
/Vonatkozó jogszabály: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 23. § (1)-(2) bekezdései /
1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Az óvodába a felvétel egész tanévben folyamatos. A gyerekek felvétele az üres férőhelyek
feltöltéséig tart.
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma
A beiratkozás az óvoda Pedagógiai Programjának és az óvodai nevelés feltételeinek
megismerése után történik folyamatosan, a szülőkkel egyeztetett időpontban.
A csoportok száma: 2
3. A gyermek felvételével kapcsolatos szabályok
Az óvodába a jelentkezés és a felvétel folyamatos.
 a gyermek beíratását a Felvételi Előjegyzési Napló tartalmazza
 a gyermek jelenlétét a Felvételi- Mulasztási napló, és az étkezési nyilvántartás tükrözi
 Óvodába a gyermek felvehető a mindenkori hatályos törvények értelmében nevelési
év folyamán bármikor, amennyiben szabad férőhellyel rendelkezik az óvoda.
Az óvodai jelentkezés után a felvétel elbírálása az óvodavezető hatásköre, ez másra át nem
ruházható.
Az óvodavezető felvétel esetén értesíti a szülőt. Ha az óvodavezető válasza nemleges, akkor a
szülő fellebbezhet. Ebben az esetben a fenntartó jogosult az óvoda intézkedése ellen
benyújtott jogorvoslati kérelmet másodfokon elbírálni.
Beiratkozáshoz szükséges:
- A szülő és a gyermek jelenléte. Az óvoda a családdal történő megismerkedés után dönt a
gyermek felvételéről.
- A gyermek és a szülő iratai, melyek tartalmazzák a fontosabb adatokat (szül. hely, idő,
lakcím, TAJ szám)
- Orvosi igazolás: “Egészséges, közösségbe mehet, a szükséges védőoltásokat megkapta.”
3. Az intézményben a térítési díj jogcíme és mértéke, továbbá nevelési évenként az egy
főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a
jogosultsági és igénylési feltételeket is.
„A Gyermekkert Személyiségfejlesztő Óvoda Alapítvány kuratóriuma által hozott 2008/43
határozata értelmében a Gyermekkert Alapítványi Óvodában térítési díjakról
és kedvezményekről az alábbiak szerint kell eljárni.
Az óvoda fenntartásáról, a költségvetés bevételi előirányzatának biztosításáról a fenntartó
alapítvány gondoskodik, állami támogatásból és az alapítványi támogatásokból. A fenntartó
felkéri az óvodába járó gyerekek szüleit a fenntartó alapítvány támogatására, ezáltal az óvoda
finanszírozásában való részvételre. Az alapítványnak nyújtott támogatás közcélú
támogatásnak minősül és a tárgyévet követő év elején az alapítvány a hatályos törvényeknek
megfelelően erről igazolást állít ki a támogatónak.
Az Óvoda működését a fenntartó rendszeresen ellenőrzi, különös tekintettel a hatályos
törvények betartására.
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Az óvoda az óvodás gyermekeknek az óvodai nevelést és programokat, az esélyegyenlőség
alapelvének betartása mellett minden gyereknek egységesen biztosítja.
Az óvoda részére a szülők étkezési díjat fizetnek. 2017. 09. 01-től 770 Ft/nap/fő.
A 328/2011 (XII.29) Korm. Rendelet szabályozza a kedvezményre jogosultak körét.
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
 c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
 e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
A kedvezmény folyósításának feltétele a határidőre benyújtott igénylőlap és mellékletei.
A kedvezmény a kérelem benyújtást követő hónap első napjától nyújtható. A kedvezmény
odaítéléséről az óvodavezető határozatban értesíti a gyermek szülőjét, gondviselőjét.
1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos
nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A fenntartó minden tanév Október 1. után teljes körűen ellenőrzi az intézményt, az ellenőrzés
kiterjed a törvény által meghatározott területekre.
Az ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel.
A Kormányhivatal törvényességi ellenőrzést végzett a 2016-2017-es tanévben. Az ellenőrzés
hiányosságot nem tárt fel.
2. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv
alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
Az óvoda nyitva tartása: heti 52,5 óra napi 10 és fél óra /reggel: 7.00-17.30-ig/
Gyerekek számára:7:00-17:00-ig
Tanév rendje
Őszi Gyermekkertes napok
Szülői értekezlet

Nevelésmentes munkanap
A nevelésmentes napokról legalább 7
munkanappal hamarabb tájékoztatjuk a
szülőket.
Téli gyermekkertes napok

2017.09.-10-11 hó
2017. 08.31
2017. 09. 05
2018. 01. 17 Maci csop.
2018. 01. 18 Nyuszi.csop.
2017. 09. 28
2017. 10. 30 -31
2018. 02. 23
2017. 03. 29
2017. 11-20-2018.01-02 hó

Jön a mikulás
Karácsonyváró ünnep karácsonyi köszöntő
Téli szünet
Farsang

2017. 12 05.
2017. 12. 15.
2017. 12. 21-2018. 01. 02
2018. 02.22

2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda OM: 030916

Közzétételi lista 2017-2018 tanév

Télbúcsúztató hét
Fogadóórák/időpont egyeztetéssel/

2018. 02.19- 22-ig
Minden hónap első hétfőjén
(1.csop.)
Minden hónap első keddjén
(2.csop)
Illetve:
3-4 évesek:
2017. 11.08-15 .Maci csop.
2017. 11.07- 14 Nyuszi csop
5-6 évesek:
2018. 01.10 és 17 Maci csop.
2018. 01. 11 és 18 Nyuszi cs.

Nyílt napok

2018. 01. 10-17 Maci csp.
2018. 01. 11-18 Nyuszi
csp.
2018. 03-04-05 hó
2018. 04.11.Ovi-logi és
zenés torna
04.18. Zeneóvoda-néptánc
04.26. Angol és báb
04.23 Lányok zenés torna
04.24 Fiúk torna

Tavaszi Gyermekkertes napok
Nyílt záró foglalkozások

Anyák napja
Gyermekek hete
ÉVZÁRÓ
BALLAGÓ ÜNNEPSÉG
Nyári karbantartási szünet
Nyári tábor

2018.05.03 és 04
2018.05. 28-31.
2018.05. 24-25
2018.06. 01
2018. 07. 16-2018. 08. 17
2018. 07.16-20-ig

3. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával.
A pedagógiai szakmai ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy magas
színvonalú pedagógiai munka jellemzi az óvodapedagógusok munkáját, kiemelkedik az
érzelmi nevelés mellett a szocializáció folyamata, valamint az iskolai készültség eléréséhez
nélkülözhetetlen képességek rendszeres és magas színvonalú fejlesztése.
A tehetséggondozás magas színvonalú.
4. Az Óvoda Szervezeti és működési szabályzata, a házirend és a pedagógiai program
(honlapon, illetve az óvodában megtekinthető)
5. Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
1. óvodapedagógus
2. óvodapedagógus
3. óvodapedagógus
4. óvodapedagógus

Főiskola + zeneóvodai szakosító
Főiskola
Főiskola + gyermektorna szakosító
Főiskola + Egyetem, Pedagógus szakvizsga,
közoktatás vezetői szakvizsga
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6. A dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
1. dajka
2. dajka
3. dajka

Dajkai szakképesítés
Dajkai szakképesítés
Általános iskola

7. Az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
1. csoport
2. csoport

26
25
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