KÖZZÉTÉTELI LISTA

Szent László Óvoda és
Bölcsőde
2020-21 Nevelési Év

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

Szent László Óvoda és Bölcsőde
Többcélú közös igazgatású köznevelési
intézmény
Csuri Ferencné
202117
6133. Jászszentlászló Kossuth u. 8
30/7189693
www.jaszszentlászloiovoda.hu
óvoda@jaszszentlászlo.hu
202117

Intézmény vezetője
OM azonosító
Cím, elérhetőség
Elérhetőség
Web oldal
e – mail cím
OM azonosító
2. Nevelési év rendje
Nevelési év rendje
Nevelési év kezdete
Nevelési év utolsó napja
Napi nyitva tartás
Nyári zárva tartás
Nevelésnélküli munkanapok

2020.09. 01
2021. 08. 31
hétfőtől – péntekig reggel ¾ 7 – 17 óráig
2021. 07. 05 – 07. 23 A szülőket az adott év febr. 15-ig
értesítjük a szülőket.
A20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet az óvodában 5 nap nevelés nélküli
munkanapot engedélyez a tanév során. A nevelés nélküli munkanapok
igénybevételének időpontjáról 15 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket.

3. Csoportok, létszám adatok
Csoportok, gyermek létszám 2020-21 nevelési évben
Csoport
Létszám
Bölcsődei Maci csoport
11 fő
Katica kiscsoport
24 fő
Méhecske Középső csoport
26 fő
Nyuszi csoport középső - nagy
30 fő
Mókus nagycsoport
20 fő

4. A nevelést - oktatást ellátók az intézményben
Dolgozói létszám: 19 fő
Munkakör
Óvoda pedagógusok

Fő
9 fő

Képzettség
Mindenki főiskolai végzettséggel rendelkezik
Ebből: 3 fő közoktatási menedzser, 1 fő

Kisgyermek nevelő
2 fő
Pedagógiai asszisztens
1 fő
Óvodatitkár
1 fő
Dajka
4 fő
Bölcsődei dajka
1 fő
Karbantartó
1 fő
5. Események, Programok

fejlesztő pedagógus, 1 fő mozgásfejlesztő,
továbbiak népi kismesterségekben
képzettek
1 fő főiskolai, 1 fő középfokú szakember
érettségi
főiskola
dajkai szakképzettek
dajkai képesítés
dajkai képesítésű

Események, programok
Szüreti projekt, Szüreti bál
Állatok világnapja/ kirándulások, ism. bőv./

Időpont
2020. 09. 14 - 18
2020. 09. 19-22

Dömötör napi játszóház
Márton nap az óvodában
Andrásnapi kántálás, első adventi gyertyagyújtás
Mikulás napja
Luca nap
Karácsony
Vízkereszt
Úszás
Nyílt napok
Balázs napja
Bálint nap
Farsang
Gergely járás
Márc. 15 ünneplés
Víz világnapja
Kiszézés - villőzés
Húsvéti játszóház, Húsvétozás
Komázás
Szomszédoló
Föld napja
Szent György napja
Májfaállítás
Flórián nap

2020. 10. 22
2020. 11. 07
2020. 11.30
2020. 12. 04
2020. 12. 11
2020. 12. 17
2021. 01. 06
Járványtól függően
Járványtól függően
2021. 02. 03
2021. 02. 05
2021. 02. 12
2021. 03. 10
2021. 03. 12
2021. 03.22 - 26
2021. 03. 26
2021. 03. 31
2021. 04. 12 - 16
2021. 04. 14
2021. 04. 19- 23
2021. 04. 26
2021. 04. 30
megtartása
gyermekhéten
2021. 05. 04

Anyák napja
Hangszer bemutató
Gyermekhét /sólyombemutató, kirándulások, tűzoltók,
rendőrök, sportjátékok, íjászat/
Pünkösdi vásár
Ovi búcsú

2021. 05. 17 – 21
2021. 05. 21
2021. 05. 28

6. Az intézményben fizetendő térítési díj
A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több
gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek
szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés
továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át.
Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által
biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles.
Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd,
uzsonna) az egész napos ellátásban.
Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg, az esedékes térítési díjról,
a szülők az óvodában, a honlapunkról és a Központi Konyhán érdeklődhetnek.
Bölcsődei ellátás: a bölcsődénkben is csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni. A
gyermekek számára napi négyszeri étkezést biztosítunk.
Térítési díj
Bölcsőde
Óvoda

475 /4 szer étkezés/
455 /3 étkezés/

7. Óvodai, bölcsődei felvétel rendje
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 illetve a felvételi körzetben
található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.



A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles
felvenni az óvodai nevelési év első napjától, aki aug. 31 - ig betöltötte a 3. életévét. 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, illetve határozat alapján.



Beiratkozás ideje adott év május elején

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:


Óvodaköteles korú ( 3 éves ) gyermek adott év aug. 31 napjáig



Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek



Hátrányos helyzetű



Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására



Körzethatáron belül élő gyermek



Körzethatáron kívül élő gyermek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 49. § (2) bekezdése szerint a
gyermekek óvodába való felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt. Túljelentkezés
esetén felvételi Bizottság dönt a felvételről.
A beiratkozást követően 21 napon belül a szülőt írásban értesítjük a felvételről. Jogorvoslattal
a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az
óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt.
Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az intézmény
vezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.
8. Intézményünk dokumentumai:
Az Óvodánk stratégiai dokumentumai mindegyike a honlapunkról elérhető
(www.jaszszentlaszloiovoda.hu)
SZMSZ,
Házirend,
Pedagógiai program

Jászszentlászló 2020. 10. 15
Csuri Ferencné intézményvezető

