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 óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. Az óvodai
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és a fenntartó képviselője tesz
javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket az óvoda év közben is köteles
felvenni.
Az alapító okirat szerint: 24 fő

2. A beiratkozás ideje:
2017. 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 biztosítjuk az óvodai
nevelésben részesülő gyermek után, ha:






a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
a tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
a 3 vagy több gyermeket nevelő családban él,
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér nettó összegének 130%-át.
Továbbá a fenntartó átvállalja normatív kedvezményből kieső óvodás gyermekek
étkezési térítési díjának 50%-át.
A normatív kedvezmény érvényesítéséhez szükséges a 328/2011. (XII.29.) Korm.
rendelethez tartozó nyilatkozat kitöltése.

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 2016/2017
Bátaapáti Óvoda

* 2016. szeptemberi adatok

vegyes csoport

24fő*

8.Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2016. 09. 01 – 2017. 08. 31-ig tart
Megnevezés

év

hónap

nap

Az óvodai nevelés első napja

2016.

09.

01.

Az óvodai nevelés utolsó napja

2017.

08.

31.

Az óvoda nyitvatartási rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: 6:30-16:00/16:30
óráig
Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás

Nyári zárás

kezdete

2016.

12.

22.

vége

2017.

01.

02.

kezdete

2017.

07.

31.

vége

2017.

08.

18.

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2016. november 04.
2017. január 02.
2017. április 14.
2017. június 23.
Ezek a dátumok az év során módosulhatnak!
Nyílt napok időpontja:
2016. november 09. → Lampion készítés
2016. november 24. →karácsonyi készülődés
2017. március
2017. március

→Apás délelőtt
→ nyílt nap a leendő kiscsoportosoknak

2017. május 08-12.

Egészséghét

2017. június 06-15. Gyermekhét

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, 2016. október 18.
Kaszásné Horeczky Krisztina
intézményvezető

