Közzétételi lista
Az óvoda neve: Pákai Öveges József Óvoda
Az óvoda OM azonosítószáma: 202296
2016/2017. nevelési év

Székhelyintézmény címe: 8956 Páka, Ifjúság út 11.
1. Óvodapedagógusok száma:

Óvodapedagógusok
végzettsége, szakképzettsége:

3 fő

valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Óvodapedagógusok szakképzettsége: 3 fő szakirányú végzettséggel

2. Dajkák száma:
Dajkák szakképzettsége:

3. Pedagógiai asszisztensek
száma:

Pedagógiai asszisztensek
szakképzettsége:

2 fő
2 fő szakirányú végzettséggel

1 fő

1 fő kisgyermekgondozó-nevelő végzettséggel

4. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportok létszáma
Óvodai csoportok száma: 2 csoport
Óvoda gyerek létszáma: 37 fő

Csoport neve

Korcsoport

Gyermekek száma

Micimackó csoport

Vegyes csoport

17 fő

Katica csoport

Vegyes csoport

20 fő
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Csömödéri Telephely címe: 8957 Csömödér, Rákóczi út 16.
1. Óvodapedagógusok száma:

Óvodapedagógusok
végzettsége, szakképzettsége:

2 fő

valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Óvodapedagógusok szakképzettsége: 2 fő szakirányú végzettséggel,
ebből 1 fő gyógypedagógus végzettséggel

2. Dajkák száma:
Dajkák szakképzettsége:

2 fő
1 fő szakirányú végzettséggel
1 fő kisgyermekgondozó-nevelő

3. Pedagógiai asszisztensek
száma:

Pedagógiai asszisztensek
szakképzettsége:

1 fő

1 fő érettségizett, dajka szakképzettséggel

4. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportok létszáma
Óvodai csoportok száma: 2 csoport
Óvoda gyerek létszáma: 33 fő

Csoport neve

Korcsoport

Gyermekek száma

Nefelejcs csoport

Vegyes csoport

17 fő

Hétszínvirág csoport

Vegyes csoport

16 fő

Novai Telephely címe: 8948 Nova, Kossuth utca 6.
1. Óvodapedagógusok száma:

3 fő

Óvodapedagógusok végzettsége,
szakképzettsége:

valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Óvodapedagógusok szakképzettsége: 3 fő szakirányú végzettséggel,
ebből 1 fő közoktatás vezetői végzettséggel
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2. Dajkák száma:

2 fő

Dajkák szakképzettsége:

2 fő középfokú iskolai végzettséggel, ebből 2 fő szakirányú
végzettséggel

3. Kisgyermek gondozó,- nevelő
száma:

1 fő

Kisgyermek gondozó,- nevelő
szakképzettsége:

1 fő középfokú iskolai, illetve szakirányú végzettséggel

4. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportok létszáma
Óvodai csoportok száma: 2 csoport
Óvoda gyerek létszáma: 33 fő

Csoport neve

Korcsoport

Gyermekek száma

Pillangó csoport

Óvoda-bölcsőde csoport

13 fő

Méhecske csoport

Vegyes csoport

20 fő

Egyéb
1. Megbízott óvodavezető:

Megbízott óvodavezető
végzettsége, szakképzettsége:

2. Óvodatitkár:
Óvodatitkár
szakképzettsége:

1 fő

mb. óvodavezető szakképzettsége: 1 fő felsőfokú,
óvodapedagógus végzettséggel

1 fő
1 fő felsőfokú végzettséggel
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Tájékoztató az óvodai felvételről

Óvodai beíratás és felvételi eljárás rendje
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20.§ (2)31 pontja kimondja, hogy a szülő köteles
a 3. életévét betöltött gyermekét óvodába íratni, a gyermeknek legalább napi négy órában az óvodai
tevékenységekben részt kell venni. A szülő kérheti az óvodai nevelés alóli felmentést, ha a család
körülményei, a gyermek képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 A felmentést a szülő az erre készült nyomtatványon kérheti az óvodavezetőtől. A felmentés 5 éves
korig, vagy ennél rövidebb időre szólhat.
 A beiratkozás időpontja: minden év áprilisában. Beiratkozáskor bemutatásra kerül a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi könyve, lakcímkártyája, a szülő vagy a gondviselő
személyi azonosító igazolványa. Attól a naptól kezdhet óvodába járni, amikor betöltötte a
harmadik életévét.
 Indokolt esetben azok a gyermekek is felvételre kerülhetnek, akik a felvétel napjától számítva, fél
éven belül betöltik a harmadik életévüket.
 Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges.
 A beiratkozást követően 30 napon belül a szülőt írásban értesítjük a felvételről, az előjegyzésről
vagy az elutasításról.
A gyermek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik
ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.

A különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételének eljárásrendje
Óvodánk a fenntartói elvárásoknak eleget téve Alapító Okirata szerint fogadja azokat a gyermekeket,
akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján
 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket, aki olyan különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít,
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 társas

kapcsolati

problémákkal,

tanulási,

magatartásszabályozási

hiányosságokkal

küzd,

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
Az óvodai beiratkozáskor szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének bemutatása, annak
érdekében, hogy számára a megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani tudjuk.

Beiskolázás
A 2011. évi CXC. törvény 45§-a és a (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21§-a alapján tankötelessé
válik az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig a 6. életévét betölti, ha eléri az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben.
 Kérdéses esetben – ha nem dönthető el egyértelműen a gyermek fejlettsége, ha nem járt óvodába,
ill. a szülő nem ért egyet az óvoda véleményével - kérni kell a Szakértői Bizottság iskolaérettségi
vizsgálatát minden év december 20-ig.
 A Szakértői Bizottság vizsgálatot kezdeményez annak eldöntésére is, hogy az aug. 31-ig a 7.
életévét betöltő gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.
 A szülői és óvónői döntés alapján azok gyermekek, akik az adott év augusztus 31-ig töltik be a 6.
életévüket, és nem érték el az iskolai követelmények teljesítéséhez szükséges fejlettséget, még egy
évig óvodai nevelésben részesülhetnek. Ebben az esetben kérelmet kell az óvodaigazgatóhoz
benyújtani a további óvodai nevelés biztosításához.
 Minden 6. életévét augusztus 31-ig betöltő gyermekről az óvoda szakvéleményt állít ki. Az
óvodavezető döntése alapján:
o a gyermek iskolába mehet
o az óvodában maradhat
o Szakértői Bizottság elé kerülhet.
 Hatéves kor előtt megkezdheti a gyermek a tankötelezettség teljesítését, ha fejlettsége alapján a
szülő kéri, a szakértői bizottság véleménye alapján a kormányhivatal engedélyezi.
 Az óvodavezető köteles a tanköteles korú gyermekek névsorát november 20-ig a fenntartónak megküldeni.
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Az óvodai munkarenddel kapcsolatos szabályok
A nevelési év:
szeptember 1-től – augusztus 31-ig
Nyári időszak:
június 1-től – augusztus 31-ig
Szülői egyetértéssel a napi nyári nyitva tartás telephelyenként lerövidíthető.
Napi nyitva tartás:
Csömödér: 6.45 – 16.45; Nova: 6.30 -16.30; Páka: 7.00-16.30
A pákai óvodában reggel 7.30-ig, délután 15.00-től összevontan működnek a csoportok.
A novai óvodában reggel 8.00-ig, délután 15.30-tól vonják össze csoportokat.
A csömödéri óvodában reggel 8.30-ig, délután 15.00-tól vonják össze csoportokat.
A nyitvatartási idő alatt óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és kisgyermeknevelő- gondozók
foglalkoznak gyermekekkel.

A nevelés nélküli munkanapok és szünetek rendje:
A Közoktatási Törvény 5 alkalommal biztosít nevelés nélküli munkanapot az óvodákban, amelyek
konkrét napját legalább két héttel előbb kötelesek vagyunk közölni.
Az óvoda dolgozóinak ekkor nyílik lehetősége a nevelési, munkatársi értekezletek, szakmai,
pedagógiai napok, tanulmányi kirándulások megtartására.
Az iskolai őszi- tavaszi-téli szünet: mindegyik óvodában egységes felmérés alapján, ha az


igénylő gyermekek száma meghaladja a nyolc főt, az óvodai nyitva tartása
biztosított.



Ha nyolc főnél kevesebb az igénylők száma, megvizsgáljuk az igénylés jogosságát
(ha a szülő dolgozik), és a fenntartóval együtt döntünk a nyitva tartásról.

Nyári zárás: óvodánként kettő-négy hét a Fenntartó döntésétől függően. Ezek időtartam felváltva,
június 19-től augusztus 18-ig. A nyári zárás alatt a nagytakarítás, a karbantartás, és a szabadságok letöltése
folyamatosan történik. A nyár folyamán a három óvoda egyike mindig nyitva tart, ezért az igényekhez
igazodva egész nyáron biztosítjuk az ellátást. A gyermekek szállítását a szülőknek kell megoldani.
Minden év február 15-ig jelezzük a konkrét zárások időpontját.
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Az étkezéssel és a befizetéssel kapcsolatos teendők
A gyermekek étkezési térítési díját a jogszabályi rendelkezések alapján a Társulási Tanács közösen
a szolgáltatókkal állapítja meg.
2015 szeptemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a
három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek
szüleinek sem kell fizetnie a bölcsődei és óvodai étkeztetésért. Emellett ingyenessé válik a
gyermekétkeztetés azoknak a két- és egygyerekes családoknak is, ahol az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, vagyis jelenleg 89 408 forintot. Az ingyenes
bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést a szülők jövedelmi önbevallása alapján ítélik meg. A
nyilatkozatban foglaltakról az előterjesztés kimondja, hogy azt az intézmény és a jegyző sem előzetesen,
sem utólagosan nem vizsgálhatja.
Nyilatkozatot az ingyenes étkezést igénybe vevő gyermekek szüleinek/törvényes képviselőinek
kell tenniük.
Étkezés lemondása az esedékesség napján 7:00-tól 8:00-ig lehetséges. Amennyiben a gyermek
hiányzik az óvodából, a nap folyamán biztosított menü nem vihető el. Hiányzás után szintén köteles
értesíteni a szülő az óvodát, hogy gyermeke számára másnap igényli az étkezést. Ennek elmulasztása
esetén nem tudunk ebédet biztosítani és ebéd előtt el kell vinni a gyermeket az óvodából.

7

