NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2015-2016-os NEVELÉSI ÉV

SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE
NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA
2016/2017-es 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. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Óvodánkba a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig minden jelentkező
felvehető a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.
Törvényi szabályozás nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az óvodai
nevelést. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a felvétel napjától fél éven belül a három
életévét betöltött gyermek is felvehető az intézménybe.
Az alapító okirat szerint: 250 fő

2. A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
A beiratkozás várható ideje: 2017. április 20.-május 20. között
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 9 csoport
*Székhelyintézmény:
*Felsőzsolcai Tagóvoda:
*Belvárosi Telephely:

6 csoport
2 csoport
1 csoport

3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Jelenleg a napi térítési díj: 370 Ft/nap/fő
Diétás napi térítési díj: 370 Ft/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
• a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
• azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül
az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos
• akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
• akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

•

akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2016. évben a 95.
408Ft-ot)

4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől - péntekig).
Nyitva tartás:
Székhely:
6:30 - 17:00 óráig
Felsőzsolca: 7:00 -17:00 óráig
Belváros:
7:00 - 17:00 óráig
Az óvodában reggel 6:30 órától óvodapedagógus fogadja a gyermekeket és a teljes
nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek felügyeletét 17:00-ig.
Óvodai nevelési év rendje
A nevelési év 2016. szeptember 1-tól, 2017. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tarthat zárva:
2016.december 23.- 2016. január 02. közötti időszakban szülői felmérést követően
Ügyeletes óvoda: Székhely Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
2017. évi nyári zárva tartás idejét az Fenntartó jóváhagyásával határozza meg az
intézményvezető, melyről 2017. február 15-ig értesítjük a szülőket. (EMMI r. 3§(7)bek.)

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai:
Tervezett nevelésmentes munkanapjaink:
Óvodánk, egy nevelési évben legfeljebb 5 nap nevelésnélküli munkanapot vesz igénybe, a
fenntartó engedélye alapján, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban
értesítjük.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső
továbbképzésekre, lelki napok megtartására használja fel az óvoda.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapon – igény esetén – gondoskodik a gyermekek
felügyeletéről. A felügyelet megszervezése érdekében az óvoda az igénybevételre kiterjedő
objektív és tárgyilagos írásos felmérést végez a szülők körében értesítésükkel egy időben (7
nappal korábban).

2016. november 25. (péntek)

Lelki gyakorlat

2017. február 10.

Szakmai értekezlet

2017. augusztus vége

Tanévnyitó Szentliturgia

5.Ünnepek megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik.
Az óvodánk ünnepei:
Székhely
Tanévnyitó
Szentliturgia
Termésáldás
Márton napi vásár
Gyertyagyújtás
Szent Miklós ünnepe
Karácsony
Vízkereszt
Gyertyaszentelő
Nagyböjt kezdete
Húsvét
Anyák napja
Gyereknap
Évzáró, ballagás

2016. 09. 18.
2016. 10. 13.
2016. 11. 11.
2016. 11. 15.
2016. 12. 05.
2016. 12. 14.-15.
2017. 01. 06.
2017. 02. 02.
2017. 02. 27.
2017. 04. 16. -17.
2017. 05. 04.
2017. 05. 27.
2017. 05. 31.
2017. 06. 01.
2017. 06. 02.

Felsőzsolca
2016. 09. 18.

Belváros
2016.09.18.

2016. 10. 27.
2016. 11. 11.
2016. 11. 15.
2016. 12. 05.
2016. 12. 13.
2017. 01. 06.
2017. 02. 02.
2017. 02. 27.
2017. 04. 16. -17.
2017. 05. 03.
2017. 05. 27.
2017. 05. 29.

2016. 10. 11.
2016. 11. 11.
2016. 11. 15.
2016. 12. 05.
2016. 12. 13.
2017. 01. 06.
2017. 02. 02.
2017. 02. 27.
2017. 04. 16. -17.
2017. 05. 04.
2017. 05. 27.
2017. 05. 30.

Egyéb megemlékezések napjai:


Március 15. megünneplése
Április 21. Bölcsődék napja
Április 22.Föld napja
Május 10.Madarak és fák napja

6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
• Szervezeti és Működési Szabályzat,
• Pedagógiai Program
• Házirend,
• Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünk óvodatitkári irodájában és a honlapunkon biztosítunk
nyilvánosságot.

A Házirend kivonatának egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő
számára átadásra kerül.
7. Személyi feltételek:
Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel.
Az intézményben dolgozó alkalmazotti létszám: 47 fő
Az óvodapedagógusok száma: 18 fő + 1 fő intézményvezető
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
A nevelőtestület végzettség szerinti megoszlása:
Felsőfokú, óvodapedagógus diplomával rendelkezik:
Felsőfokú pedagógiai szakvizsgával rendelkezik:

-

18 fő
5 fő

Egyéni bánásmód differenciált szakterület
Fejlesztőpedagógia
Mentorpedagógus szakterület
Szakvizsgázott óvodapedagógus
Szakvizsgázott pedagógus

Tanítói diplomával rendelkezik:

2 fő

Szociálpedagógus diplomával rendelkezik:

2 fő

Közoktatási vezető szakvizsgával rendelkezik:

2 fő

Vezető óvodapedagógus

1 fő

Nevelő-oktató munkát segítők száma: 9fő + 3 fő+1fő
Dajkák száma: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda dajkáinak száma: 9 fő
A dajkák végzettsége, szakképzettség szerinti megoszlása:

Érettségi bizonyítvánnyal és kisgyermek gondozó-nevelő szakképesítéssel
rendelkezik:

1 fő

Érettségi bizonyítvánnyal és dajkai szakképesítéssel rendelkezik:

1 fő

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik:

6 fő

Szakmunkásképző végzettséggel és dajkai szakképesítéssel rendelkezik:

3 fő

Szakmunkásképző végzettséggel rendelkezik:

3 fő

Egyéb nevelő-oktató munkát segítők száma: 3 fő+1fő
Az egyéb pedagógiai munkát segítők végzettség szerinti megoszlása:
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik:

4 fő

Szakmunkásképző végzettséggel rendelkezik:

0 fő

Csoportok gyermeklétszáma:
Székhely
Csillag csoport
Nap csoport
Felhő csoport
Hold csoport
Föld csoport
Szivárvány csoport

22 fő
18 fő
22 fő
24 fő
18 fő
23 fő

Belváros
Csillag csoport

24 fő

Felsőzsolca
Csillag csoport
Nap csoport

24 fő
24 fő

Barta József Istvánné
intézményvezető

