A kormány 229/2012 (VIII.28) kormányrendelete a köznevelési törvényről
szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük
közzé:
Az óvoda megnevezése:
Az óvoda címe, székehelye,
megnevezése, elérhetősége:

Mányi Mesevár Óvoda
2065 Mány, Mester sor 17.
Tel/fax:22/263-267
E-mail: ovoda@many.hu
Óvodavezető: Gagyiné Páldi Hajnalka
Óvodavezető-helyettes:
Nyilasné Mészáros Margit

Alapító Okirat száma:
Ellátott feladatok:

80/2013.(VII.17) rendelettel módosítva
851011 Óvodai nevelés
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás
029983
Mány Község Önkormányzata
2065 Mány Rákóczi utca 67.

OM azonosító:
Az óvoda fenntartója, működtetője,
működtetőjének címe:
1. Az óvodapedagógusok száma:8 fő
ebből
felsőfokú végzettséggel
rendelkezik
ebből
szakvizsgázott
ebből
vezető óvodapedagógus

2. Dajkák száma: 4 fő
ebből
dajka végzettséggel rendelkezik

8 fő
1 fő
1 fő
3 fő

3. Óvodatitkár száma: 1 fő
4. Pedagógiai asszisztens: 1 fő (gyógypedagógiai asszisztens OKJ-s
végzettség)

5. Óvodai csoportlétszámok (2014.10.01.statisztikai adatok)
Maci csoport
17
(kiscsoport)
Pillangó (vegyes
29
csoport)
Katica (középső)
29
Nyuszi (nagy csoport)
29

6. Óvodai nevelési év rendje:
Nevelési év kezdetevége:
Őszi ügyeleti nyitva
tartás
Téli ügyeleti nyitva tartás

2014.09.01.-2015.08.31.

Tavaszi ügyeleti nyitva
tartás
Nyári ügyeleti nyitva
tartás
Nyári zárás
(karbantartás)

2015.04.02-07 (összevont csoportok)

2014.10. 27-31-ig (összevont csoportok)
2014.12. 22- 2015.01.02 (összevont csoportok)

2015.07.27-31 (összevont csoportok)
2015.08.03-08.28-ig (Fenntartó engedélyével)

7 . Nyílt nap „Óvodakóstolgató”:
2015.04.15 (tavaszi egészséghét keretén belül)

8. A beiratkozás ideje:
2015. április 20.-május 20. között a Fenntartó intézkedése alapján.

9. Felvételi lehetőség:
•
•

•

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 ill. a felvételi körzetben
található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles
felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha az 5. életévét betöltő gyermeket az
óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői
vélemény, ill.határozat alapján.

10. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 390 . -FT/nap/
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:
• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
• a tartósan beteg gyermeket, Sajátos Nevelési Igényű gyermeket
• a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt
- Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes szociális ügyintézőnél kell
igényelni.
- Második esetben orvosi, illetve szakértői szakvélemény szükséges.
Mindkét esetben a határozatot az óvodatitkár részére és az élelmezésvezető felé kell
benyújtani.
- Három vagy több gyermekes család esetében az étkezési kedvezményre jogosító
nyilatkozatot külön forma nyomtatványon az óvodatitkár részére és az élelmezésvezetőhöz
kell benyújtani

11. Ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./

12. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
- SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben nyilvánosságot biztosítunk.

13. Nevelésnélküli munkanapok :
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap
nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal
előbb értesíti.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve
belső vagy külső továbbképzésre használja fel.

Nevelés nélküli napok
Ideje

2014.10.22.

2014. 12.08

2015.01.26.

Téma

Dokumentációk
megbeszélése.

áttekintése,

esetleges

Szakmai kirándulás

Félévi fejlettségmérés eredményeinek megbeszélése.

Csoportnaplók, dokumentáció korrekció, egyeztetés
2015. 03.23.

korrekciók

Ideje

2015.04.20.

Mány, 2014 10.15.

Téma

Év végi fejlettségmérés eredményeinek megbeszélése.
2015/2016 nevelési év munkaterv előkészítése, javaslattétel.

Gagyiné Páldi Hajnalka
intézményvezető

