KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Szentendrei Református Óvoda
2000. Szentendre, Vasúti villasor 15.
201309

Az óvoda neve:
Az óvoda címe:
Az óvoda OM azonosítószáma:

2018/2019. NEVELÉSI ÉV
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma:

9 fő

munkakör

9 fő

óvodapedagógus 9 fő

1 fő

óvodapedagógus//óvodaveze
tő helyettes

7 fő

munkakör

pedagógiai asszisztens

2 fő

pedagógiai asszisztens

óvodatitkár

1 fő

óvodatitkár

Felsőfokú
végzettséggel,
szakképzettséggel rendelkezik

óvodapedagógus

Ebből:
Szakvizsgázott - Vezető óvodapedagógus közoktatás vezető
Nevelő-oktató
munkát
alkalmazottak száma:

közvetlenül

segítő

dajka (középfokú és dajkai végzettséggel rendelkezik) 4 fő
Technikai alkalmazottak száma

2 fő

munkakör

konyhai kisegítő

1 fő

konyhai kisegítő

karbantartó-udvaros

1 fő

karbantartó-udvaros

Személyi feltételek

18 fő

A fenntartó által engedélyezett gyermekcsoportok
Gyermekcsoport
megnevezése

Korcsoport

Gyermeklétszám

1.

Zöld-Bárányka csoport

Vegyes életkorú csoport

24

2.

Sárga-Csengettyű csoport

Vegyes életkorú csoport

28

3.

Piros-Csipkebokor csoport

Vegyes életkorú csoport

27

4.

Kék-Halacska csoport

Vegyes életkorú csoport

25

Gyermeklétszám összesen:

104 fő

Óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.

Óvodánk nyitva tartása: 6.30 – 17 óráig

Az óvoda zárva Időpont
tartása

Nevelésnélküli
munkanapok

Felhasználás

2018. szeptember 14.

Szakmai képzés

2018. december 21.

Szakmai nap

2019. április 5.

Református
találkozója

2019. első félév

Szakmai nap a Verőcei Református
Óvodában

óvodák

2019. augusztus utolsó Csendes
nap
a
hetében
gimnázium tanáraival

Nyári zárás

2019. febr.15-ig
kijelölve az ideje

lesz

országos

református

Felújítás, karbantartás, nagytakarítás

2018/2019 – es nevelési év főbb eseményei
A nemzeti, egyházi és óvodai ünnepek
Ünnep

Időpont

Tanévnyitó istentisztelet
Reformáció ünnepe

2018. 09. 02.
2018. 10. 31.

Adventi gyertyagyújtás

adventben péntekenként

Mikulás várás
Közös Kántálás az óvoda udvarán

2018. 12. 06.
2018. 12. 14.

Családos karácsony a templomban

2018. 12. 20.

Március 15.-i megemlékezés

2019. 03. 14.

Virágvasárnap

2019. 04. 14.

Nagypéntek- Húsvét

2019. 04. 19 – 22.

Anyák napja

2019. május eleje

Gyermeknap

2019. május vége

Pünkösd
Tanévzáró istentisztelet

2019. 06. 09-10.
2019. 05. 31.

Nevelőtestületi értekezletek
Nevelőtestületi értekezletek

Időpont

Tanévnyitó nevelőtestületi-alkalmazotti értekezlet

2018. augusztus 27.

Félévi nevelőtestületi-alkalmazotti értekezlet

2019. február. 04.

Tanévzáró nevelőtestületi-alkalmazotti értekezlet

2019. június 11.

Nevelőtestületi értekezletek óvodapedagógusok részére

Minden hónap első hétfőjén

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
Étkezés napi térítési díj jelenleg: 630 Ft/fő/nap, mely összeg befizetése napi 3x-i étkezést
biztosít
- Diétás étkezést az intézmény orvosi javaslatra, az allergia megállapítását és
beazonosítását követően tud biztosítani
- A 2015. évi LXIII. törvény módosította a Gyvt-t, a 151. bekezdéseivel, melynek
értelmében, az óvodában ingyenes étkeztetésre jogosult
– a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei,
– a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek és
– azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekei, ahol a családban az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének
130%-át (2018-ban 119.301Ft-ot).

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat
tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai
Ellenőrző szerv
Magyar Államkincstár

Kezdő dátum
2018. 02. 22

Pest
Megyei 2017. 10. 10
Katasztrófavédelemi
Igazgatóság
Vác
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Pest
Megyei 2017. 08. 03.
Kormányhivatal

Vég dátum
2018. 02. 22

2017. 10. 10

2017. 08. 03.

Ellenőrzés típusa
KMOP pályázat – záró
utánkövetéses
helyszíni
ellenőrzés
Átfogó tűzvédelmi hatósági
ellenőrzés

Törvényességi
intézményi
vizsgálata

ellenőrzés,
működés

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
A minősítővizsgán, minősítési eljárásban résztvevők:
2015/16-os tanévben:
Egy pedagógus gyakornokból Pedagógus I. fokozatba lépett.
Két pedagógus pedig Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépett.
2016/17-es tanévben:
Egy pedagógus gyakornokból Pedagógus I. fokozatba lépett
2017/18-as tanévben nem volt ilyen pedagógus.
Intézményünkben 5 fő Pedagógus I. fokozattal és 4 fő Pedagógus II. fokozattal rendelkezik.
Tanfelügyelet:
A 2016/17-es tanévben vezetői, míg a 2017/18-as tanévben intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzésre került sor óvodánkban.

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A Szentendrei Református Óvoda Házirendjében meghatározott felvételi rendje:
Azok a gyermekek - akiket a szüleik keresztyén szellemben kívánják nevelni, és az otthoni
szemlélet nem ütközik az óvoda elveivel / kettős nevelés hátrányai, nehézségei elkerülése
miatt/ - jelentkezhetnek az óvodánkba.
- Az óvoda max. férőhelye: 104 fő, ennyi gyermeket tudunk felvenni
- A fenntartó gyülekezethez tartozó családok gyermekeit előnyben részesítjük
- A már óvodába járó gyermekek testvéreit előnyben részesítjük
- Legalább 80%-ban szentendrei gyermekeket veszünk fel, a fennmaradó helyekre pedig a
szentendrei járásból
- Azokat a gyermekeket, akik még nem töltötték be a harmadik életévüket - előjegyzésbe lehet
venni és egyben tájékoztatni kell a Szülőket, hogy a gyermek mikortól járhat óvodába

A beiratkozásra meghatározott idő
Az óvodai felvétel egész évben folyamatos, férőhely függvényében.
Óvodánk nyílt napja: 2019. február 22. péntek. fél 9 - fél 11-ig
Az óvodai jelentkezéshez szükséges információk és dokumentumok a fenntartó és az óvoda
honlapján lesznek megtalálható 2019. februártól.
Óvodánk Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai Programja az óvoda
honlapján, az alábbi helyen www.szro.hu található.
Szentendre, 2018. 10. 01.

……………………………………………..
Tóthné Kertész Zsuzsanna
megbízott óvodavezető

