KÜLÖNÖS 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 neve:
Szentendrei Református Óvoda
Az óvoda címe:
2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
Az óvoda OM azonosítószáma:
201309

2019/2020. NEVELÉSI ÉV

Személyi feltételek
pedagógusok száma

9 fő

ebből:
felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus 8 fő
szakképzettséggel rendelkezik
gyógypedagógus

1 fő

szakvizsgával rendelkezik

2 fő

óvodavezető

1 fő

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 6 fő
alkalmazottak száma
ebből:
dajka

munkakörben

dolgozó,

dajka 3 fő

végzettséggel rendelkezők száma
dajka

munkakörben

dolgozó,

egyéb 1 fő

középfokú végzettséggel rendelkezők száma:
pedagógiai asszisztens

2 fő

technikai dolgozók száma

3 fő

ebből:
konyhai kisegítő

1 fő

óvodatitkár

1 fő

karbantartó-udvaros

1 fő

összesen:

18 fő

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

26

4.

Kék-Halacska csoport

Vegyes életkorú csoport

24

Gyermeklétszám összesen:

102 fő

Óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.

Az óvoda zárva Időpont
tartása

Nevelésnélküli
munkanapok

Felhasználás

2019. október 28.

Szakmai nap a Verőcei Református
Óvodában

2019. december 20.

Szakmai nap

2020. április

Református
találkozója

2020. első félév

Szakmai nap

óvodák

országos

2020. augusztus utolsó Csendes nap a református gimnázium
hetében
tanáraival

Nyári zárás

2020. febr.15-ig
kijelölve az ideje

lesz

Felújítás, karbantartás, nagytakarítás

2019/2020 – as
nevelési év főbb eseményei
Programok, nemzeti és keresztyén hitéleti ünnepek:
A pedagógiai programban is megjelenített intézményi szintű óvodai ünnepek és egyéb programok

Időpont

Rendezvény

szeptember 1.

Tanévnyitó Istentisztelet

október 5.

Családi nap

október 22.

Október 23-a ünnepe

november 30.

Angyali üdvözlet

december 1.

10
éves
a
Szentendrei
Református Óvoda

december 6.

Miklós püspök érkezése

december

Adventi vásár

december 19.

Családi karácsony a református
templomban

február 22.

Alapítványi farsangi bál

február 28.

Tavaszváró vidám nap

április 10-13 előtt

Nagypéntek- Húsvét

május elején

Anyák napja

május végén

Évzáró műsor

május végén

Gyermeknap

május 31.

Tanévzáró
Pünkösd

Istentisztelet,

Nevelőtestületi értekezletek
Nevelőtestületi értekezletek

Időpont

Tanévnyitó nevelőtestületi-alkalmazotti értekezlet

2019. szeptember 2.

Félévi nevelőtestületi-alkalmazotti értekezlet

2020. február 3.

Tanévzáró nevelőtestületi-alkalmazotti értekezlet

2020. június 8.

Nevelőtestületi értekezletek óvodapedagógusok részére

Minden hónap első hétfőjén

Óvodánk nyitva tartása: 6.30 – 17 óráig

Az óvodai étkezés térítési díja és a kedvezmények igénybevétele:

-

napi térítési díj jelenleg: 700 Ft/fő/nap mely napi 3x-i étkezést biztosít
ingyenesen: 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 (2019-ban 128 810Ft-ot).

Az óvodai felvétel egész évben folyamatos, férőhely függvényében.
Óvodánk nyílt napja: 2020. február 28. péntek. fél 9 - fél 11-ig
Óvodai jelentkezés a fenntartó és az óvoda honlapján lesz megtalálható 2020. februárban.
Óvodánk Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai Programja az óvoda
honlapján, az alábbi helyen www.szro.hu található.

