Különös közzétételi lista
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az óvoda megnevezése

Bátaapáti Óvoda

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

7164 Bátaapáti Hűvösvölgy utca 2.
Tel/fax: 74/409-051
E-mail: bataapatiovoda@freemail.hu
Óvodavezető: Kaszásné Horeczky Krisztina
E-mail: bataapatiovoda@gmail.hu

Alapító okirat száma

155-4/2009

Alapító okirat kiegészítés

14/2014

OM azonosító

036 154

1.Felvételi lehetőség:





Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési
évben.
Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított
féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen ill. a felvételi körzetben
található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles
felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az
óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői
vélemény, ill.határozat alapján.

2. A beiratkozás ideje:

2016. április
3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 339.-FT/nap/fő

Az étkezési térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai
nevelésben részesülő gyermek után, ha:




rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
a tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
3 vagy több gyermeket nevelő családban él
Továbbá a fenntartó átvállalja minden intézményünkbe járó gyermek étkezési
térítési díjának 50%-át.

- Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.
Szeptember 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény hatályba lépő módosítása következtében az ingyenes óvodai gyermekétkezésben
részesülők köre kibővült.
Azon óvodai nevelésben részesülő gyermekek is jogosulttá váltanak az ingyenes étkezésre,
akik olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át. A kedvezmény igénybevétele esetén a szülőnek egy nyilatkozatot kell
kitölteni, melyet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.
A nyomtatvány a konyha élelmezésvezetőjénél megtalálható.
4. Óvodapedagógusok száma: 2 fő
ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

2 fő

ebből

Vezető óvodapedagógus- közoktatás vezető

1 fő

5. Dajkák száma: 1 fő
ebből

dajkai végzettséggel rendelkezik

1 fő

6. Főzőkonyha dolgozóinak száma: 3 fő
ebből

szakács végzettségű

1 fő

ebből

konyhalány

1 fő

ebből

élelmezésvezető

1 fő

7. Óvodai csoportok száma 2015/2016
Bátaapáti Óvoda

vegyes csoport

27fő*

* 2015. szeptemberi adatok
8.Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2015. 09. 01 – 2016. 08. 31-ig tart
Megnevezés

év

hónap

nap

Az óvodai nevelés első napja

2015.

09.

01.

Az óvodai nevelés utolsó napja

2016.

08.

31.

Az óvoda nyári zárása:
Bátaapáti Óvoda

kezdete

2016.

08.

01.

vége

2016.

08.

19.

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2015. október 26.
2016. január 22.
2016. március 25.
2015. június 17.
Ezek a dátumok az év során módosulhatnak!
Nyílt napok időpontja:
2015. november 06. → Lampion készítés
2015. december 03. →Adventi készítő
2016. március

→Apás délelőtt

2016. március
2015. április

→ nyílt nap a leendő kiscsoportosoknak
→ Egészséghét

9. ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./
10. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
-SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot
biztosítunk.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra
kerül.

Bátaapáti, 2015. augusztus 31.
Kaszásné Horeczky Krisztina
intézményvezető

