Különös közzétételi lista
2018/2019. nevelési év
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§ -t betartva a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak
megfelelően az alábbi közérdekű statisztikai adatokat tesszük közzé.
Az óvoda megnevezése:
Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda
Az óvoda címe:
1185 Budapest, Barcika tér 8.
Elérhetősége:
Tel: 061 292 31 20; Fax: 061 297 50 70
E-mail: ovoda@aprokfalva18.hu
Az óvoda vezetője:
Minkolényi Ilona
Alapító okirat száma:
22/2381-262016
OM azonosító száma:
034652
Óvodai nevelési év rendje:
Megnevezés
Az óvodai nevelési év első napja:
Az óvodai nevelési év utolsó napja:
Nevelés nélküli munkanapok:

Év
2018.
2019.
2018.
2018.
2019.
2019.
2019.

Hónap
szeptember 01.
augusztus 31.
november 02.
december 07.
április 23.
június 17.
augusztus 30.

1. Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok
Óvodapedagógusok száma:
ebből
középfokú végzettségű
ebből
felsőfokú végzettségű
ebből
Gyakornok
ebből
PED. I. fokozatú
ebből
PED. II. fokozatú
ebből
Mesterpedagógus
ebből
szakvizsgázott
közoktatási vezető – tanügy-igazgatási
ebből

fő
9
0
8
0
3
4
1
4
1

ebből
ebből

1
1

ebből
ebből
2. Dajkák száma:
ebből
ebből
3.Gyógypedagógiai asszisztens
4.Óvodatitkár
5.Kertész-fűtő-karbantartó

szakértő, óvodai szaktanácsadó
közoktatási vezető
óvodai
differenciáló
fejlesztőpedagógus
mentálhigiénés szakember
óvodavezető-helyettes
konyhás dajka
csoportos dajka

1
1
6
2
4
1
1
1

6.Óvodai csoportok száma 2016/2017. nevelési év október 01-én
26 gyermek
Nyuszi csoport
25 gyermek
Méhecske csoport
25 gyermek
Süni csoport
26 gyermek
Maci csoport
Mindösszesen:
102 gyermek
7.Óvodai felvétel
Óvodai felvétel lehetőségéről szóló tájékoztató
20/2012(VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§
A beiratkozás időpontja
2019. május első hete

8. Óvodai térítési díj, valamint a nevelési évenként az
egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által
adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és
igénylési feltételeket is.
Étkezési térítési díj
Kedvezmények, ingyenesen étkezhetnek:

9. Kötelező óvodai dokumentumok
Alapító okirat
SZMSZ
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv

419.-Ft/nap/fő
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek,
- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő
gyermekek
- azok a gyermekek, akiknek a családjában
nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától
tartósan beteg vagy fogyatékos
- akiknek a családjában három vagy több gyermek
nevelkedik
- akiknek nevelésbe 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
(2018. évben a 119 301.-Ft-ot)
honlapon megtalálható
honlapon megtalálható
honlapon megtalálható
Minden szülő számára e-mailben elküldésre kerül,
melynek elolvasását aláírással igazolják.
honlapon megtalálható
A vezetői irodában, és a csoportokban található.

10. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
heti nyitva tartás
hétfőtől-péntekig
napi nyitva tartás
6.00-tól – 18.00-ig
Téli zárás
2018. december 27.-2019. január 02.ig
ügyeletes óvoda
Nyitnikék Óvoda
Nyári zárás
2019. július 22 - augusztus 16-ig.
ügyeletes óvoda
Nyitnikék Óvoda
11. Ünnepek, rendezvények, megemlékezések
október-november
16.-nov. 09.-ig
október
szervezés alatt
november
9.
december
05.
december
13.-18.-ig
február
13.
március
15.
április
15.-17.-ig
április
29.
május
02.-06.-ig
május 15.-től
15.-től
május
30.
június
szervezés alatt
június
Dátum
Óvodavezető

őszi családi közös tevékenységek mind a négy csoportban
nagy – középső csoport kirándulása
Márton-napi rendezvények (óvodai szinten)
Mikulás ünnep
karácsonyváró munka délelőttök, délutánok
Farsang
Megemlékezés március 15.-ről
Húsvét váró munkadélelőttök-délutánok
Föld napja – Muskátli- nap
Édesanyák köszöntése
csoportok kirándulásai
Óvodai gyermeknap
nagycsoportosok búcsúztatója
Alkalmazotti közösség szakmai kirándulása
2018. 09. 14.
Minkolényi Ilona

