Különös Közzétételi Lista 2017/2018-as nevelési év
Nyírmeggyesi „Nyitnikék”Óvoda

Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.)
Kormányrendelet 10. fejezet 23. §-a értelmében

SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYI ADATOK
A közfeladatot ellátó intézmény neve:
Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája
Rövidített név: Nyírmeggyesi „Nyitnikék” Óvoda
OM azonosító: 202560
Címe: 4722 Nyírmeggyes, Rákóczi utca 33.
Telefonszám: +36 44 409-970
E-mail: ovoda.nyitnikek@gmail.com
Intézményvezető : Szarkáné Sarka Enikő
Telefonszám: +36 30 9482921
E-mail: sarka.eniko@freemail.hu
Fenntartó neve: Nyírmeggyes Község Önkormányzata
Címe: 4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. utca 6.
Telefonszám: +36 44 509 025
A felvételi lehetőségek
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:
Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint
a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más
körzetből is vehető fel gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitel- szerűen az óvoda körzetében
lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Helyhiány esetén, mint kötelező
felvételt biztosító óvodának, a fenntartóval közösen gondoskodni kell a gyermek
elhelyezéséről.
A beiratkozásra meghatározott idő
A beiratkozásra 2018. év 04. hó 20. és 2018. év 05. hó 20. között kerül sor, a fenntartó által
kitűzött időpontban (általában 3 nap).
Ezen napokon belül 8:00 órától 17:00 óráig.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4.
A fenntartó által engedélyezett csoportok

sorszáma

A fenntartó által engedélyezett csoport
típusa/neve
Csicsergő csoport 2,5-3 évesek

férőhely száma
25+ 20%

Micimackó csoport 4-5 évesek

25

Katica csoport 5-6 évesek
Pillangó csoport 5-6 évesek

25
25

1.
2.
3.
4.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által
adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
Az étkezési térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg.
2017. január 01-től az étkezési térítési díj óvodások részére 370 ft/ nap, ami napi háromszori
étkezést jelent (tízórai, ebéd, uzsonna).
Az étkezési térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, a 328/2011.
(12.29) kormányrendelet pontja szerinti 6. számú mellékletet nyújtja be az
intézményvezetőnek. Amennyiben e melléklet egy állítása igaz a családra, úgy a gyerek
ingyenes étkezésben részesül. Étkezési térítési díjat fizet, aki a fenti körön kívül esik.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és időpontjai
A nevelési-oktatási intézmény munkájával kapcsolatos értékeléseket, nyilvános
megállapításokat Nyírmeggyes Község jegyzőjénél lehet megtekinteni.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Az intézmény éves és heti nyitva tartási idejét a fenntartó az alábbiak szerint határozta meg:
Az intézmény az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a következő év június 30. napjáig,
illetve augusztus 1. és augusztus 31. között a hét valamennyi munkanapján, a napi
nyitvatartási időben folyamatosan nyitvatart, kivéve az intézmény nevelőtestülete által
elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében megállapított évközi
szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet.
Az intézmény- ide nem értve annak konyhai részlegét - az év július hónapjában zárva tart,
azzal, hogy az intézményvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy- a szülő írásbeli kérelmére

vagy nyilatkozata alapján- közben biztosítva legyen az arra igényt tartó szülők gyermekeinek
intézményen belüli felügyelete, ellátása.
Napi nyitvatartás: 6:00 órától – 17:30 óráig.
Az óvoda 5 napos (hétfőtől péntekig) heti 57,5 órás munkarenddel üzemel.
Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a
munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
Az intézményünkben a munkát nevelési évenként kell megszerveznünk.
A nevelési év 2017. szeptember 1-jétől, 2018. augusztus 31-ig tart. Intézményünk kizárólag a
fenntartó engedélye alapján tarthat zárva.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap
nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal
előtte értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására,
illetve külső továbbképzésekre használjuk fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a
gyermekek elhelyezése biztosított.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
A pedagógusok, az intézmény, a vezető pedagógiai szakmai ellenőrzésének eredményét az
Oktatási Hivatal honlapján teszik közzé.
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Az intézmény dokumentumai a Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai program, a
Házirend megtekinthetők a fenntartónál, az intézményben és az intézmény honlapján.
A házirend egy példánya beiratkozáskor minden szülő számára átadásra kerül.

Az óvodapedagógusok száma
Az óvodapedagógusok száma 8 fő.

Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus

8 fő

Ebből szakvizsgát tett főállású óvodapedagógus

4 fő

A dajkák száma, szakképzettsége

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka

4 fő

Ebből érettségivel is rendelkező dajka

1 fő

Összesen

4 fő

Pedagógiai asszisztens száma, szakképzettsége

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Ebből pedagógiai asszisztens képzés+ érettségivel
rendelkező

1 fő

Összesen

1 fő

Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

Az óvodai csoportok száma: 4

Az óvodai csoport
megnevezése

Az óvodai csoport
gyermek létszáma

1.

Csicsergő csoport 2,5-3 évesek

22 fő

2.
3.
4.

Micimackó 3-4 évesek
Katica csoport 5-6 évesek
Pillangó csoport 5-6 évesek

20 fő
18 fő SNI-vel felszorozva 19 fő
20 fő

