Közzétételi lista
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az óvoda megnevezése: Jáki Százszorszép Óvoda
Az óvoda címe: 9798 Ják, Szabadnép u. 10.
Az óvoda elérhetőségei: 06-94/356-013
06-20/3566772
ovodajak@citromail.hu
Óvodavezető: Kissné Nárai Mária
Alapító okirat kelte: 2012. március 1.
OM azonosító: 036551
Felvételi Körzet: Ják és vonzáskörzete
Beiratkozás ideje:2018. április 23-27. naponta 7 órától 15 óráig.
Felvételre jogosult:
-

2,5 év betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum 7 éves koráig,
érvényes orvosi igazolás /Egészséges, közösségbe felvehető./
Igazolás a kötelező oltások meglétéről.

Szükséges dokumentumok a beiratkozáshoz:
-

gyermek születési anyakönyvi kivonata
gyermek lakcímkártyája
gyermek TAJ kártyája
szülő személyi igazolványa
orvosi igazolás

Fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4.
Óvoda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 6,15-16,30.

Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje
A befizetések időpontját egy héttel a befizetések előtt kifüggesztjük az óvoda faliújságjára.
Szülői nyilatkozat alapján:
Étkezéssel kapcsolatos kedvezmények:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1)
bekezdés b; d; pontja és (2) bekezdése szerint ingyenes vagy kedvezményes
gyermekétkeztetés:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
tartósan beteg vagy fogyatékos
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
családjában három vagy több gyermeket nevelnek
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
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.

Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 16 óráig. A lejelentés másnap lép
életbe, és a következő befizetéskor írható jóvá.
1. Óvodapedagógusok száma: 10 fő
felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik
óvodavezető
óvodavezető helyettes
Szakvizsgázott
Tartósan távol lévő
Tartósan távol lévőt helyettesít

2.

10fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
1 fő

Dajkák száma: 4 fő

Dajkai végzettséggel rendelkezik: 4 fő
3. Óvodai csoportok száma 2017/18.
csoport neve október 1-i létszám
Bóbita
24
Katica
22
Napraforgó
26
Pillangó
27

májusi várható létszám
28
28
26
28

Az óvodai nevelés év rendje: 2017. 09. 01.- 2018. 08. 31.

Nevelés nélküli munkanapok :

- 2017.év november 18.
- 2018. május 5.

Szakmai nap, kirándulás
Szakmai nap

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap
tervezett időpontja:
Nyílt napok:

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján/
Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap időpontja:
2018. február 6. Pillangó csoport.
2018. február 14. Napraforgó csoport.
Kézműves nap: 2018. április 10.
Szülők-dolgozók kapcsolatát erősítő rendezvény: családi nap:2018. május
7.4 Rendezvények, ünnepek az óvodában
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján/
 Október 23.
 Márton nap nov.11.
 Luca nap dec.13.
 Mikulás dec.6.
 Karácsony dec.23.
 Farsang febr. 6.
 Március 15.
 Húsvét márc.25.
 Anyák napja máj.2.
 Gyermek nap máj.29.
 Nemzeti összetartozás napja jún.4.
 Születésnapok
 Szüret
 Állatok világnapja okt.4.
 Víz világnapja márc.22.
 Föld napja ápr.22.
 Környezetvédelmi világnap jún.5.
 Májusfa állítás ápr. 29., kitáncolás m29.máj.
 Pünkösdölő jún.15.
 Idősek napja dec.9.
 Szülők az óvodáért máj.21.
 Pedagógusnap jún. 1.
 Nyugdíjas találkozó dec. 16.
 Nagycsoportosok elköszönése június 3.

Ják, 2017.szeptember 01.

Kissné Nárai Mária
Óvodavezető

