Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6.
Tel.: 06/28 610-625
Email.: gmovi2183@gmail.com
OM: 032841
Tagintézmény:
Vácegresi Mesevár Tagóvoda
2184 Vácegres, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 06/28 780-525

Közzétételi lista

A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. §-a,
(1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé.

Felvételi lehetőségek
Óvodánk és Tagintézménye a gyermek három ill. korlátozottan két éves korától a tankötelezettség
kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális
gyermeklétszámig.
Az alapító okirat szerint: Székhely intézményben: 70 fő
Tagintézményben: 44 fő

Beiratkozás
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
A beiratkozás várható ideje: 2019. április 20.-május 20. között (a Fenntartó intézkedése és szervezése
alapján.)
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: Székhely intézményben : 3 csoport
Tagintézményben: 1 csoport

Az intézményben fizetendő térítési díj
Intézményünkben az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Napi térítési díj: 325 Ft/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek: • a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek • a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő
gyermekek • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az
életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos • akiknek a családjában három vagy több gyermeket
nevelnek • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság • akiknek a 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
(2018. évben a 119.301 Ft-ot)
Térítéskötelesek még a délutáni foglalkozásaink, ami k szabadon választottak. Díjazásukról a helyi
hirdetményekben tájékozódhatnak.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő
értékelésének nyilvános megállapításai és ideje:
23.§ (1) bekezdés d) pontja alapján
Törvényességi ellenőrzés ideje: 2016. szeptember 9 .
Jegyzőkönyve: 192/2016. iktatószámon az Óvodában

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől - péntekig). Nyitva tartás: 6:00 –17:30 óráig.
Az óvodában reggel 6:00 órától óvodapedagógus fogadja a gyermekeket és a teljes nyitvatartási idő
alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek felügyeletét 17:30-ig.
Tagintézményben: 7.30-16.00 óráig.

Óvodai nevelési év rendje
A nevelési év 2018. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31-ig tart. Intézményünk a 2018/2019.
nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: a két ünnep között. Nyitás: 2019.01.02.
Nyári zárva tartás idejét az önkormányzati rendelet határozza meg: 2019.07.01.-08.02-ig.
Nyitás 2019.08.05.

Az éves munkaterv alapján tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai:
Szüret:
2018.09.22.
Mikulás:
2017.12.05.
Karácsonyi ünnepkör:
2017.12.17-től a szünetig.
Farsang:
2018.02.16.
Óvodai jótékonysági bál:
2018.04.27.
Anyák napja csoportonként:
2018.05.02. – 05.09. - 05.10.
Gyereknap:
2018.05.31.
Ballagás:
2018.06.01.
Óvodánkban tartunk még Márton napot, Luca napot, Pünkösdöt, Állatok világnapját, a Zene
Világnapját, a Föld napját, Madarak és Fák napját, Víz világnapját.

Tervezett nevelésmentes munkanapjaink:
Óvodánk 3 nap nevelésnélküli munkanapot vesz igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely
időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban értesítjük. A nevelés nélküli munkanapokat
a nevelőtestületi értekezletek megtartására használja fel az óvoda.
Nevelőtestületi értekezletek: Félévi ért.: 2018.12.21; Szakmai továbbkép.: 2019.04.23.
Év végi: 2018.06.28.

Pedagógiai szakmai feltételek:
Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel.
A székhely intézményben dolgozó alkalmazotti létszám:
Ebből: főiskolai végzettségű, főállású óvodapedagógus:
középfokú végzettségű főállású óvodapedagógus:
felsőfokú végzettségű vezető óvodapedagógus:
középfokú végzettségű, szakképzett dajka:
középfokú végzettségű, szakképzett pedagógiai asszisztens:
A tagintézményben dolgozó alkalmazotti létszám:
Ebből: főiskolai végzettségű, főállású óvodapedagógus (tagintézményvezető):
középfokú végzettségű főállású óvodapedagógus:
középfokú végzettségű, szakképzett dajka:

11 fő
6 fő
1 fő
3 fő
1 fő
3 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
• Szervezeti és Működési Szabályzat, • Pedagógiai Program • Házirend, • Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünk irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.

Budai Tünde
óvodavezető

