KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2018-2019. nevelési év
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:
Az óvoda megnevezése

Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Óvoda
5600 Békéscsaba Szeberényi tér 2.

Az óvoda címe, székhelye,
megnevezése, elérhetősége

Tel: +36 20 3840854
Óvodavezető: Seben Pálné
E-mail: ovoda@begart.hu

Alapító okirat száma
OM azonosító

V.268 – 5/1993
028395

1. Óvodapedagógusok száma: 7 fő
ebből
ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Szakvizsgázott

8 fő
5 fő

2. Dajkák száma: 4 fő
ebből

dajkai végzettséggel rendelkezik

4 fő

3. Pedagógiai asszisztens száma: 1 fő
Az óvodatitkári feladatokat az iskolatitkár látja el.
4. Óvodai csoportok száma 2018/2019
Zengőerdő csoport
Meserét csoport
Csodavár csoport

30 fő
28 fő
27 fő

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2019.09.01-2020.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 6.00 -18.00
Intézményünk a 2019/2020. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2019. december 20. - 2020. január 06.
Nyári karbantartási szünet: 2020. július 04. - augusztus 16.
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2019. december 07. szombat
2019. december 14. szombat
2020. március 04. szerda
2020. július 26. péntek
2020. július 02. csütörtök

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig veheti fel. Az óvodai
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből és a fenntartó képviselőiből
létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvétel sorrendjének meghatározására. A felvételkor
előnyt élveznek az intézmény általános iskolájába járó testvér gyermekek és az evangélikus
gyülekezet aktív tagjai.
A felvehető gyermekek létszáma az Alapító Okirat szerint: 85 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:
Az óvoda választás a város önkormányzati fenntartású óvodáival egy időben és helyen
történik, melyről a szülők közlemény formájában és az intézmény honlapjáról
tájékozódhatnak a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. A szülőknek
az óvodaválasztáskor jelentkezési szándékukat jelentkezési lapon rögzítik, majd az óvoda, a
jelentkezést követő munkanapon határozat formájában kiértesíti a szülőket.
Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek napi díja 535 Ft/nap/fő.
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek,
- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
- akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság,
- munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk
nyilvánosságot. A Házirend elolvasását minden szülő aláírásával igazolja.

Ünnepek, programok rendje:

Szeptember

27.

Hálaadó nap, kiscsoportosok ünnepélyes
befogadása

Október

4.

Állatok világnapja

November

4-8

Reformáció ünneplése - Márton hét

November

27.

Adventi családi délután, agapé

December

2-től

Adventi időszak

December

6.

Mikulás

December

17.

Betlehemes, lámpás séta, agapé

December

16.

Óvodai karácsony

Január

6.

Vízkereszt

Január

27 - 31

Mackóhét

Február

21

Farsang

Március

12.

Március 15. megemlékezés

Március

13.

Nyíltnap

Március

16-20.

Víz hete

Április

1.

Nagyböjti családi délután, agapé

Április

18-22

Föld hete „Egy család, egy virág” akció

Április

27-30

Édesanyák köszöntése

Április

29.

Ovi Olimpia

Június

5.

Évzáró, ballagás

Június

12.

Juniális

Júniusban

aktuálisan

Csoportok kirándulásai

