OM azonosító 036483

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
A Kormány „A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012.
(VIII.28.) rendelete 23.§ (1) - (2) bekezdés alapján a következő adatokat tesszük közzé:
1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvoda a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Óvodába jelentkezhet az okmányai
szerint Boba, Borgáta, Egyházashetye, Kemenespálfa, Nagypirit községek területén állandó
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú kisgyermek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján felvehető az
a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Bobai Óvoda jogosult az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül azok
ellátására, akik szakértői bizottság szakértői véleménye alapján hallássérült, enyhén értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében Bobai Óvoda
intézményvezetője dönt
2. A beiratkozás rendje, engedélyezett csoportok
A fenntartó Bobai Intézményfenntartó Társulási Tanács az óvodai beiratkozás idejéről
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
A beiratkozás várható ideje: 2017. április 20.-május 20. közötti időszak
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2 csoport
3. Az intézményben fizetendő térítési díj
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Napi étkezési térítési díj 352 Ft/nap/fő.
4. Értékelések, ellenőrzések –
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5. Az óvoda nyitva tartása
Nevelési év: 2016. szeptember 1 - 2017. augusztus 31-ig tart.
A hét öt munkanapján: 7:00 órától – 16:30 óráig.
Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tart zárva nyári takarítási szünet miatt: 2017. július 31 – 2017. augusztus 25.
Nyitás: 2017. augusztus 28. (hétfő)
6. Jelentősebb rendezvények, események
Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai:
Esemény/Téma

Időterv

Mihály nap

2016. szeptember 29. (csütörtök)

Szüret

2016. október 14. (péntek)

Gondolkodj
egészségesen!

2016. november 14-18

Márton nap

2016. november 11. (péntek)

Mikulás

2016. december 05. (hétfő)

Luca nap

2016. december 13. (kedd)

Karácsony

2016. december 16. (péntek)

Farsang

2017. február 17. (péntek)

Március 15.

2017. március 14. (kedd)

Húsvét

2017. április 12. (szerda)

Anyák napja

2017. május 05. (péntek)

Gyermeknap

2017. május 26. (péntek)

Ballagás

2017. június 09. (péntek)

Kirándulás

2017. június 14. 15.
(szerda, csütörtök)
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7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapítása: -8. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok





Szervezeti és Működési Szabályzat
Óvodapedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk irodájában, és a fenntartó gesztor önkormányzat
honlapján biztosítunk nyilvánosságot.
9. Személyi feltételeink
Pedagógusok végzettség szerint
Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus:
Összesből szakvizsgázott
Fejlesztő óvodapedagógus
Intézményvezető és középvezető

Fő
4 fő
1 fő
1
1

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak végzettség szerint
Dajka munkakörben
Dajkaképző és érettségi
középfokú óvónőképző érettségi

Fő
2 fő
1
1

10. Óvodai csoportok
Ssz.

1.
2.

A csoport neve

1. csoport
2. csoport

Korcsoport

Férőhely/
maximálisan felvehető/fő

Létszám

osztatlan, vegyes
osztatlan, vegyes

25/32
25/32

29 fő
28 fő

50/64

57 fő

Összesen:

Boba, 2016. október 01.
Horváthné Görög Marianna
intézményvezető

