Intézményi közzétételi lista
2018/2019.
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23.§ -ának megfelelően az alábbi adatokat tesszük közre:

Az intézmény neve:

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény címe, elérhetősége:

4130 Derecske Városház u. 3 sz.
Tel/Fax: 54/ 410 010
Intézményvezető: Nagy Éva
E-mail: derovi@freemail.hu vagy
derovib@gmail.com
Honlap: www.derovi.hu

Az intézmény OM azonosítószáma:

030 796

Óvodapedagógusok száma: 25 fő
ebből

felsőfokú végzettséggel rendelkezik

25 fő

ebből

szakvizsgázott

8 fő

ebből

vezető óvodapedagógus

1 fő

Gyógypedagógus száma: 1 fő
felsőfokú végzettséggel rendelkezik

1 fő

Pedagógiai asszisztens száma: 4 fő
ebből

felsőfokú végzettséggel rendelkezik

2 fő

ebből

középfokú végzettséggel rendelkezik

2 fő

Dajkák száma: 13 fő
ebből

dajka végzettséggel rendelkezik

12 fő

ebből

középfokú végzettséggel rendelkezik

4 fő

Technikai alkalmazottak száma: 2 fő
óvodatitkár

középfokú végzettséggel rendelkezik

1 fő

karbantartó

szakmunkás végzettséggel rendelkezik

1 fő

Kisgyermeknevelő-gondozó száma: 4 fő
ebből

főiskolai végzettségű

1 fő

ebből

középfokú végzettségű

3 fő

Bölcsődei dajka száma: 1 fő
dajka végzettséggel rendelkezik

1 fő

Részmunkaidős:
2 fő dajka: 4 órában foglalkoztatott
1 fő gyógypedagógus: 4 órában foglalkoztatott
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél
körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a
felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles
felvenni.
Az alapító okirat szerint: az óvodában: 360 fő
a bölcsődében: 28 fő
A felvétel körzete:
Derecske Közigazgatási területe
A beiratkozás ideje:
A fenntartó engedélyétől függően tárgyév április 20-a és május 20-a között
(pontosan az intézmény és a fenntartó honlapján a beiratkozás első határnapját megelőzően
harminc nappal).
Az év folyamán óvodai felvételt folyamatosan biztosítunk a jelentkezők számára.

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:
Óvodai csoportok száma:
Bölcsődei csoportok száma:

12
2

Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:
Óvodai csoport
Tündér
Százszorszép
Cimborák
Katica
Mókus
Hétszínvirág
Nyuszi
Csicsergő
Pillangó
Csutkamanó
Gézengúz
Napsugár

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Korcsoport
2,5 - 3 éves korcsoport
3 éves korcsoport
3 éves korcsoport
3 - 4 éves korcsoport
4 - 5 éves korcsoport
4 - 5 éves korcsoport
4 - 5 éves korcsoport
4 - 5 - 6 éves korcsoport
5 - 6 éves korcsoport
5 - 6 - 7 éves korcsoport
5 - 6 - 7 éves korcsoport
5 - 6 - 7 éves korcsoport
Óvodai gyermeklétszám összesen

Gyermeklétszám
25 fő
25 fő
27 fő
27 fő
26 fő
26 fő
25 fő
25 fő
26 fő
24 fő
26 fő
23 fő
305 fő

Bölcsődei csoport
1.
2.

Zsebi baba
Micimackó
Bölcsődei gyermeklétszám összesen

10 fő
7 fő
17 fő

Az intézményben fizetendő térítési díj:
 Gondozási díj
Az óvodai ellátás a köznevelési törvény szerint ingyenes, de az intézmény által biztosított
szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles.
A bölcsődében a gondozási díj Derecske Város Képviselő-testületének határozata alapján
0 Ft.
 Étkezési díj
Az óvodában a gyermekek részére háromszori, a bölcsődében pedig négyszeri étkezést
biztosítunk. Az óvodai és bölcsődei étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg.
Óvodai napi étkezési térítési díj (háromszori étkezés): 423 Ft/nap/fő
Bölcsődei napi étkezési térítési díj (négyszeri étkezés): 568 Ft/nap/fő
Az étkezési térítési díj befizetése:

-

minden hónap 10 -15
munkanapokon 800 - 1600 óráig
az óvoda gazdasági irodájában

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
- 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 vett 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 (a nyilatkozatot
beiratkozáskor vagy az adatok változásakor az óvoda gazdasági irodájába kell
leadni)
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
A nevelési év:

2018. szeptember 01 - 2019. augusztus 31-ig tart.

Nyitva tartás:

Az intézmény 5 napos munkarenddel működik:
- az óvoda napi nyitvatartási ideje: 630 - 1730
- a bölcsőde napi nyitvatartási ideje: 645 - 1700

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban
meghatározottak szerint szervezi. Iskolai szünetek idejére takarékossági okokból
csoportösszevonás lehetséges. Az ügyeletek nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év
kezdésekor az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők ismertetik a szülőkkel,
és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek.
Az épületek nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan
lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint - a kijelölt óvodarészben fogadjuk
a gyermekeket.
Nyári zárás:

Tájékoztatás 2019. február 15-ig.

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig,
nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti
ellátást biztosítunk.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, valamint
az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk
fel.
Nevelés nélküli munkanapok
időpontja, felhasználása:

2018.12.21. - Továbbképzés: Tanfelügyelet ellenőrzés
2019.02.01. - Intézményi féléves értékelés
2019.03.14. - Továbbképzés: „Így tedd rá”
2019.06.14. - Évzáró értekezlet
2019.08.30. - Évnyitó értekezlet

Ünnepek, rendezvények, események, megemlékezések rendje:
Az intézmény SZMSZ és Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint:
Időpont
Óvoda nyitogató
Állatok Világnapja
„Őszi hét” rendezvény sorozat
Mikulás
Nagy Karácsony
Farsang
Március 15-i megemlékezés
Húsvét
Egészséghét
Föld Világnapja
Anyák napja
Évzáró, Ballagás
Gyermeknap
Apák napja

Téma
2018. szeptember 22.
2018. október 04.
2018. november 12 - 16.
2018. december06.
2018. december 20.
2019. február 25-től
2019. március 14.
2019. április 18-tól
2019. április 08 - 12.
2019. április 25.
2019. május 2-től
2019. május 20-tól
2019. június 01.
2019. június 13.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
-

Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
2017/2018. évi Beszámoló
2018/2019. évi Munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk
nyilvánosságot.

