Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012. (VIII.28)kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé
2020.10.01-jei állapotnak megfelelően

Intézményünk címe, elérhetőségei:
Az intézmény megnevezése: Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
Címe: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 84.
Telefonszámai:06-36-576-071, 06-30.682-3953
E-mail címe: berzsebetovi@gmail.com
Honlap: www.berzsebetovi.hu
Az intézmény vezetője: Utassyné Szántó Erzsébet

Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok száma:

3 fő

Óvodapedagógusok felsőfokú végzettséggel:

3 fő

Ebből szakvizsgát tett óvodapedagógus:

2 fő

Dajkák
Dajkák száma :

2 fő

Ebből:
Középfokú óvodapedagógusi végzettségű

1 fő

Dajkai képesítéssel rendelkező:

1 fő

Pedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens száma: 1 fő

Óvodai csoportok
Óvodai csoportok száma:

2

Méhecske

24fő

Pillangó-

30 fő

Nevelési év rendje
A nevelési év 2020.09.01-től 2021.08.31-ig tart.
Az óvoda nyitva tartása. hétfőtől péntekig 6.45- 16.15

Felvételi lehetőség
Az óvodába felvételt nyer az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy a településen és a felvételi körzetbe tartozó településről minden 3 éves gyermek
elhelyezést nyert
Egy év felmentés kérhető a 3 évet betöltött gyermek számára, melyet az illetékes Járási
Hivatalba kell benyújtani 2021.május 25-ig.
Legkésőbb az adott év augusztus 31-ig 4.életévét betöltött gyermeknek szeptember 1-én meg
kell kezdeni az óvodát.

Beiratkozás ideje
Bükkszenterzsébeti Százszorszép óvoda 2021. április

Intézményünk nyári zárva tartása
Intézményünk nyári zárva tartásának idejéről évente egyeztetésre kerül sor a fenntartóval.
A nyári zárás pontos idejét legkésőbb február 15-ig a szülők tudomására hozzuk.
A nemzeti ünnepekkel kapcsolatos változásokról, munkanap áthelyezésről a mindenkori helyi
és országos rendelkezéseket figyelembe véve legalább 7 nappal előbb értesítjük a szülőket

Kezdete: 2021.07.05.
Vége: 2021.08.06.

Az intézményünkkel kapcsolatos dokumentumok





Házirend
Pedagógiai Program
SZMSZ
Éves Munkaterv

A dokumentumoknak intézményünkben- a helyben szokásos módon –nyilvánosságot
biztosítunk.
A Házirend egy rövidített példánya – az óvodás gyermek beíratásakor- minden szülő számára
átadásra kerül.

Nevelésnélküli munkanapok a nevelési év során
A 11/1994.(VI.08) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nevelés
nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte
értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület értekezletek megtartására, illetve
külső továbbképzésekre használja fel.

Nevelés nélküli munkanapok a nevelési évben:
2020.10.26.
2021.08.31.

Tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények
Mese világnapja
Állatok világnapja
Egészség nap
„Süssünk, süssünk valamit..”projekt
Tökjó nap
Márton nap
Mikulás várás

Ádventi készülődés
Téli örömök
Farsang
Nemzeti ünnep- március 15.
Víz világnapja
Közlekedési nap
Húsvét
Föld napja
Anyák napja
Madarak és fák napja
Gyermek nap
Évzáró- ballagási ünnepség

Térítési díj befizetése
A gyermekek étkezéséért a szülő térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj befizetéséről
tájékozatjuk a szülőket. Utólagos fizetést alkalmazunk.
Tízórai:

62 Ft

Ebéd:

186 Ft

Uzsonna:

62 Ft
Összesen:

310 Ft

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2015.évi CCXXIII. törvény értelmében az alábbi kedvezményeket kell
biztosítani:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100%át,
 a három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként a térítési díj 100%-át,
 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén a térítési díj 100%-át.
 olyan családban él, 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
vagy nevelésbe vették.
A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.


