
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Herencsényi Napsugár Óvoda (2677 Herencsény, Béke út 2)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2020-as statisztikai adatok alapján
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 1 20 12 0 0 2 2 0 0 1 1,00 1 1

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 20 12 0 0 2 2 0 0 1 1,00 1 1

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás, óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

an) közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

ebből nő 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202220

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Herencsényi Napsugár Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202220&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 Az óvoda igénybevétele

 

?	2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről: 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 1 1 0 0 1 1 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

Dajka 1 1 0 0 1 1 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,

feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett

településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai

felvételi kérelme teljesíthető.

?	(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a

fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az

ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

?	45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-

oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

?	(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben

tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában

részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a

gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság

véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

?	A gyermek egészséges, erről háziorvosi igazolást hoz.

 

 

 

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az óvodai beiratkozás

 

•	A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik.

•	Rögzítésre kerülnek a gyermekre vonatkozó információk.

•	Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

•	Rögzítésre kerül a gyermek TAJ száma, szülők adatai is, a napközben elérhető telefonszámok, valamint, azok a személyes

információk, melyeket az óvónőnek feltétlenül tudni kell a gyermekről, tartós betegség, gyógyszerérzékenység, allergia.

•	A beiratkozás az Önkormányzat által kijelölt időpontban, ill. folyamatosan történik.

 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a

helyben szokásos módon.

 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1 vegyes csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az óvodai nevelés folyamata

 

Az óvodai nevelés, a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében folyik.

Az óvodai nevelés egész napon át tartó folyamat.

 

Az óvodás gyermek, az óvodai nevelés teljes időtartamában igénybe veheti az óvodai ellátást.

 

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
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?	A gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek.

?	Szükség esetén logopédiai foglalkozások.

?	A sajátos nevelési igényű gyermekek számára felzárkóztató foglalkozás, a számára szükséges megfelelő szakember biztosítása.

?	A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete.

?	Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata.

 

Fizetési kötelezettségek:

6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés

igénybevételéhez *

gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérheti a szülő:

a)    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …… év ……………… hónap …… napjától,

b)    tartósan beteg vagy fogyatékos,

c)    családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d)    családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

e)    nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

   ———————————————————————————————————————————

f)    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.

 

 

Az a szülő aki az a, b, c, d, e, f, pontban foglaltak kritériumok egyikének sem felel meg, tehát  étkezési  térítési díj fizetésére

kötelezett, a Herencsényi Napsugár Óvoda számlájára átutalja a gyermeke után fizetendő térítési összeget.

 

 

2. számú időállapot

Módosításokkal egységes szerkezetben

Utolsó átvezetett módosítás: 7/2018. (III. 24.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2018. március 31. napjától

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herencsény Község Önkormányzata Lépviselő-testületének

7/2017. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő

rendeletet alkotja:

 

1.	Általános rendelkezések

 

1.§ E rendelet hatálya kiterjed a Herencsényi Napsugár Óvodában óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekétkeztetésben

részesülő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjére vagy más törvényes képviselőjére.

 

2.§ Herencsény Község Önkormányzata az általa fenntartott Herencsényi Napsugár Óvodában  a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:Gyvt.) 21/A. §-a alapján természetbeni ellátásként

intézményi gyermekétkeztetést biztosít.

 

3.§ 1 A 2. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés a „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT”  Betéti Társaságtól vásárolt

szolgáltatáson keresztül biztosított.
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2.	A gyermekétkeztetés térítési díja

 

4.§ (1) A Gyvt. 146.§ (1) bekezdése alapján a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

 

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat a Gyvt. 21/B. § - a határozza meg.

Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körét a személyes gondoskodást

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet állapítja meg.

 

(4) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj megfizetése a Herencsényi Napsugár Óvoda által kibocsátott számla ellenében,

tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig történik.

 

1 A 3. § a 7/2018. (III. 24.9 önkormányzati rendelet 1. § - ával megállapított szöveg.

 

 

2. számú időállapot

Módosításokkal egységes szerkezetben

Utolsó átvezetett módosítás: 7/2018. (III. 24.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2018. március 31. napjától

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.	Záró rendelkezések

5.§ (1) E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a

 

a)	személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális alapellátások térítési díjáról szóló  5/2008. (V. 31.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 4/2010. (V. 29.) önkormányzati rendelet

b)	a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 5/2008. (V. 31.) önkormányzati rendelet

c)	a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások térítési díjáról szóló 1/2000. (III. 09.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 7/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

d)	a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális alapellátások zérítési díjáról szóló 1/1999. (III. 09.)

önkormányzati rendelet

e)	az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 1/1997. (II. 01.) önkormányzati rendelet

 

 

 

 

 

Kosik Mihály                                                                           Petrás Judit

alpolgármester                                                                             jegyző

 

 

1.	melléklet a 7/2017. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

 

 

 

Megjegyzés	                                        Nyersanyagköltség
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	                        Nettó	                 Áfa (27%)	                       Bruttó

Tízórai	                 120	                                32	                                 152

Ebéd	                 340	                                92	                                 432

Uzsonna	                 110	                                30	                                 140

Összesen	         570	                               154	                                 724

 

 

 

6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez *

 

NYILATKOZAT

 

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés

igénybevételéhez *

 

1. Alulírott ................................... (születési név: ..............................., születési hely, idő ……..................., ..... ... ...

 

anyja neve: .................................) .......................................................................... szám alatti lakos, mint a

 

1.1. ..................................................... nevű gyermek (születési hely, idő .........................., ..... ... ... anyja neve:

.......................................................),

1.2. ..................................................... nevű gyermek (születési hely, idő ........................., ..... ... ... anyja neve:

...................................................),*

1.3. ..................................................... nevű gyermek (születési hely, idő ........................., ..... ... ... anyja neve:

...................................................),*

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján

kérem, mivel a gyermek(ek):**

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) *  családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

-----------------------------------------------------------------------

f) 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.

1a. *  Az étkeztetés biztosítását

? kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

? a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

? a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy

? bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés vonatkozásában kérem.

1b. *  Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra

tekintettel: ......................................................

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a

kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

 

Dátum: ................................................

                                                                                                                                     ....................................................

                                                                                                                                           az ellátást igénybe vevő

                                                                                    (szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén

                                                                                           az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása
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* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más

törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell

kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.

** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek

az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő

vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos

fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett

nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

nincs ilyen adat
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Óvodánk nyitva tartása

 

Az óvoda  hétfőtől péntekig, heti 5 napos munkarenddel tart nyitva.

Az ettől eltérő nyitva tartást - indokolt esetben, előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője engedélyezheti, ill. rendkívüli

időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

rendkívüli szünetet rendelhet el.

 

Napi nyitva tartás:

A szülői igényekhez igazodva az óvoda 7.00 - 16.00 óráig tart nyitva.

A gyermekek napi és heti rendje a csoportnaplóban található.

 

A szünetek időpontjai

 

Az év közbeni szünetek időpontjait a munkaszüneti napokhoz és az ünnepekhez igazítjuk.

- Őszi zárás: A november 01 -02. ünnepekhez igazodva. (2020. évben őszi zárás nincs)

- Téli zárás: Karácsony ünnepéhez igazodva. (2020. december 24.- 2021. január 03.)

- Tavaszi zárás: Húsvét ünnepéhez igazodva.

- Nyári zárás: Fenntartói engedélyezéssel, a nyári időszakban kijelölt 5 hét.

                   ( általában júl.- aug. első hete)

- Az óvodai szünetek alatt az ügyeleti igény felmérése megtörténik.

 

 

Nevelés nélküli munkanapok

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatóság

2017.07.07. 2018.04.30. Elszámolás ellenőrzése
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Az óvodánk, a pedagógiai év folyamán, maximum 5 nevelés nélküli munkanapot szervez, amikor az óvodapedagógusok

értekezleten, vagy továbbképzéseken vesznek részt.

E napokon az óvoda csak ügyeletet biztosít. Ezekről a napokról a zárást megelőzően 10  nappal értesítjük a szülőket, figyelembe

vesszük a törvényi, és a pedagógiai előírásokat.

 

 

 

 
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Óvodai ünnepélyek, jeles napjaink

 

Az óvodában gyermek központú, élményszinten történő megemlékezésnek van helye.

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében, az ünnepekhez való kötődés kialakításában.

 

Feladatunk:

- nyitott programjainkkal pozitív értékek közvetítése a családok felé

- közös élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát gazdagító, életkorához igazított, erkölcsi

értékeket közvetítő hagyományok átadása.

 

Ünnep

	Feladat                                                          	                                                       Felelős 	                  Ideje

 

 

Gyermekek születésnapja, névnapja	Közösség összetartó erejének erősítése.	Nevelőtestület 	Aktualitásnak megfelelően.

 

Szüreti mulatság

	Közös hagyományápolás a hagyományőrző népcsoporttal és az önkormányzattal.	

                                                                                                                                      Nevelőtestület	

                                                                                                                                                                     Az önkormányzat által

kijelölt időpontban.

 

Mikulás ünnepe, szülők bevonása az előkészületekbe.	Mikulás várás izgalmának, valamint a megajándékozottság örömének

átélése.	

                                                                                                                                    Nevelőtestület	

                                                                                                                                                                     2020. december

Adventi készülődés

Karácsony

Nyílt ünnep	Érzelmi ráhangolódás az ünnepre, a család, a szeretet fontosságának hangsúlyozásával.	

                                                                                                                                   Nevelőtestület 	

                                                                                                                                                                    2020. december

 

Farsang

	Népszokások felelevenítése, jelmezbe öltözés, játékok, tánc	

                                                                                                                                 Nevelőtestület 	

                                                                                                                                                                    2021. farsang időpontja

 

Március 15.

Nemzeti ünnep	Közös ünnepségeken való részvétel a szülők bevonásával.	

                                                                                                                                Nevelőtestület 	

                                                                                                                                                                   2021. március

 

Húsvét 	Készülődés a húsvéti ünnepekre, locsolóversek tanulása, jelképek készítése, tojáskeresés az udvaron.	
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                                                                                                                              Nevelőtestület 	

 

                                                                                                                                                                 2021. húsvét

 

Anyák napja

	

Édesanyához, nagymamákhoz való kötődés erősítése. 	

                                                                                                                             Nevelőtestület 	

                                                                                                                                                                2021. május eleje

 

Gyermeknap 	Játékos vetélkedők szervezése a szülők bevonásával.	

                                                                                                                             Nevelőtestület 	

                                                                                                                                                                2021. május vége

 

Évzáró, ballagás	

Ünnepi műsor	

                                                                                                                             Nevelőtestület 	

                                                                                                                                                               2021. május vége

 

 

Óvodai                                           "nagy"kirándulás 	

Kirándulás a szülőkkel közösen

	

                                                                                                                           Nevelőtestület 	

                                                                                                                                                               2021. június

Családi Nap az óvodában     Közös ünnep a család minden tagjával

                                                                                                                           Nevelőtestület

                                                                                                                                                                2021. június  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     

PROJEKT NEVE	TARTAMA	                                                      KIEMELT FELADATAI

Őszi időszak	szeptember - október	szüret /alma, szőlő, dió/

szüreti sokadalom

                                                                                                             madárijesztő készítés

                                                                                                             őszi gyümölcsök, zöldségek, termések

                                                                                                             természet változásai (öltözködés, időjárás, színek)

október 4. „Állatok világnapja”                                                               (költöző madarak,vadonélő állatok…)

                                                                                                              háziállatok

                                                       Adventi időszak	november - december	Márton nap
Advent
Adventi vásár
Luca nap
Mikulás
Kará

csony

Család – emberi szeretet, kapcsolatok a családban

                                                                                                          napszakok változása

                                                                                                           világosság-sötétség

Téli időszak	január 	Újév

Lakodalmas játék

                                                                                                         Természet változásai

                                                                                                          /öltözködés, időjárás, színek/

                                                                                                         Állatok télen /madáretetés, téli álmot alvó állatok/

Farsangi időszak	február	Farsang                                             kiszebáb égetés,

                                                                                                         foglalkozások,az emberi test /orvos gyógyító munkája/

 

Tavaszi időszak	 március - április	Húsvétoló
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                                                                                                        Természet változásai /öltözködés, időjárás színek /

Föld-víz napja                                                                                   /környezetvédelem, kísérletezés/

Húsvéti barkács délután

Madarak-fák napja

Zöld ünnep időszak	ápr. 22. - máj. 06.	Föld napja

Madarak, fák napja

Víz világnapja

 

Pünkösdi Időszak	május 09.- május 27.	Pünkösdölő

Gyereknap

Évzáró

Anyák-napja

                                                                                                      Közlekedés

                                                                                                      Kirándulás

 

 

 

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

nincs ilyen adat

 

Utolsó frissítés: 2020.10.14.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. június 28.

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 1

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-202220-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-202220-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-202220-0
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