TELEKGERENDÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI ÖNKÖRMÁNYZAT
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás,Dózsa György utca 8.sz.
Tel/fax.: 66/ 482 – 144
e-mail: ovoda@telekgerendas.hu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Közzétételi listája 2016-2017-ess nevelési év

Készült a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23§(1)-(2)
(2) bek. alapján.
A közoktatási intézmény adatai:
Intézmény neve :
Intézmény címe:
Telefon/fax szám:
E-mail cím:

Telekgerendás Községi Önkormányzat
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
5675 Telekgerendás, Dózsa György u.8.sz.
66/ 482-144
ovoda@telekgerendas.hu

1. Fenntartó által engedélyezett álláshelyek száma: 10.5 fő
-Teljes
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:
10 fő
- Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:
1 fő
1./1. Teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógusok száma: 4 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Munkakör
unkakör
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus,
intézményvezető
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Iskolai végzettség, szakképzettség
Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
közoktatás vezetői szakvizsga
Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”
pedagógus szakvizsga
Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
fejlesztő óvodapedagógus szakvizsga
Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség
közoktatás vezetői szakvizsga
gyermektánc az óvodában szakvizsga
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Iskolai végzettség, szakképzettség
Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség

Munkakör
unkakör
óvodapedagógus

1./3 Teljes munkaidőben foglalkoztatott, nevelő
nevelő-oktató
oktató munkát közvetlenül segítők száma: 3 fő
Iskolai végzettség, szakképzettség

Munkakör
unkakör

2. Óvodai csoportok száma:
Férőhely száma:
Óvodai csoport
megnevezése

Búzavirág
Margaréta

2016 október 1.-ii létszám:

adminisztrátor
dajka
dajka

2 csoport
50 gyermek
Csoport összetétele
kis-középső
nagycsoport

Óvodai csoport
gyermek létszáma
17 gyermek
19 gyermek

36 gyermek

2017. május 31.-én
én várható létszám: 39 gyermek

3. Az óvoda működési rendje
Nevelési év:

Nyitvatartási idő:

minden év szeptember 1 –től – következő év augusztus 31-ig tart
6.30 - 17.00 óráig
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mérlegképes könyvelő
8 általános és dajkaképző
szakmunkásképző és dajkaképző
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3./1 A nevelési év rendje





Az óvodai nevelési év:
Tankötelesek beíratása:
Óvodai beiratkozás:
Bölcsődei beiratkozás:

2016.09.01 – 2017. 08. 31.
2017. április
2017. május
folyamatos

3./2 Takarítási szünet:

Takarítási szünet várható ideje: 2017. július ésaugusztus hónapban ( 3 hét),
hét) az óvoda és
bölcsőde zárva tart.

3./3 Nevelés nélküli munkanapok ütemezése






2016.. szeptember 13.
13.- szakmai továbbképzés:
2016.október 26. továbbképzés
2017.. évben Esztétikai Tanácskozás:
2017.. nyári hónap, szakmai továbbképzés, kirándulás:

1 nap
1 nap
2 nap
1 nap

A törvény által engedélyezett 5 nevelés nélküli munkanapból 4 napot szorgalmi időben, 1
napot pedig szorgalmi időn kívül használunk fel.






2016. szeptember SZMK tisztújítás
2016.. november: Mikulás napi előkészületek és egyebek
2017.. február: Hétszínvirág bál előkészítése és egyebek
2017.. június: nevelési év záró SZMK ülés
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3./4 SZMK ülések
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3./5 Szülői értekezletek
 2016.
6. szeptember 12
12.:
.: összevont szülői értekezlet az óvodában és csoportonkénti szülői
értekezlet
 2016.. szeptember: szülői értekezlet a bölcsődében
 2017.. február: csoportonkénti szülői értekezletek, féléves értékelő
 2017.. március: szülői értekezlet iskolába menő gyermekek szüleinek
 2017. május-június:
június: csoportonkénti szülői értekezlet, tanévzáró értekezlet
3./6 Fogadóórák
 Egy nevelési évben kettő alkalommal (november vagy január és május)
 Hetenkénti fogadóóra
3./7 Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek







2017.. január: nevelőtestületi értekezlet, II. félév feladatai
2017.. január: alkalmazotti értekezlet, II. félév feladatai
2017.. június: nevelőtestületi értekezlet, tanévzáró értekezlet
2017.. június: alkalmazotti értekezlet, tanévzáró értekezlet
Munkatársi értekezletet tartunk
több alkalommal, az intézmény zavartalan
működésének biztosítására, amikor a feladat megkívánja.
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 2016. szeptember – Tanévnyitó alkalmazotti értekezlet
2016.. szeptember Nevelőtestületi értekezlet, 2015/2016. nevelési év munkatervének és
az intézmény házirendjeinek elfogadása.
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4. Az intézményben
zményben fizetendő térítési díj

Intézményünkben kizárólag étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Telekgerendás
erendás Község Önkormányzat Képviselő
Képviselő-testületének
testületének 40/2015.(IV.22.)
önkormányzati határozata alapján :

2015. május 18. napjától az óvodai napi étkezéstérítési díj 344,-Ft/nap
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2015. szeptember 01-től
től a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét a szülő a 328/2011.
(XII.29.) Kormány rendelethez tartozó 6.sz. melléklet NYILATKOZAT nyomtatványon teheti meg,
melyet az étkezés igénybevétele előtt le kell adni az intézményvezetőnek.
A nyomtatványt az intézmény biztosítja.
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