Nevelési – oktatási intézmény Közzétételi Lista
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvoda
Törvényi háttér: A Kormány 229/2012. (VII. 28. ) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§
a, Az óvodába történő felvétel a férőhelyek betöltésétől függően folyamatos.
b, A kiscsoportba történő jelentkezés a fenntartó által meghatározott időpontban, a 20/2012
(VIII. 31.) EMMI rendelet IV. fejezet 20 § alapján:
- tárgyév április 20. és május 20. között történik.
Az óvodában összesen 7 csoport működik maximum 175 fővel.
c, Az óvodában térítési díjat a gyermekétkeztetésért kell fizetni.
Térítési díj-kedvezményeket a mindenkori törvényben meghatározottak alapján adunk,
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek,
- 3 vagy több gyermekes családban élőknek,
- tartósan beteg kisgyermekeknek,
- nevelésbe vett gyermekeknek,
- azon egészséges gyermekeknek, akiknek családjában nevelkedő testvére tartósan beteg,
vagy fogyatékos,
- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg (2020-ban) a 139.184,50
Ft-ot.
d, A fenntartó intézménnyel kapcsolatos értékeléseit és egyéb vizsgálatok eredményeit az
óvoda és az általános iskola honlapján is olvashatják.
e, az óvoda nyitvatartási rendje:
az óvoda reggel 6.00-tól délután 18.00-ig van nyitva,
gyermekek 6.30-17.00-ig tartózkodhatnak az óvodában,
reggel 6.30-7.00 óráig ügyeletet tartunk.
f, A pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai:
Óvodánkban a 2019-2020-as nevelési évben 2 kolléga minősítési eljárása történt meg.
Melyek sikeresen zárult.

g, Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja az
intézmény honlapján teljes terjedelmében olvasható.

1. Az óvodapedagógusok száma
Az óvodapedagógusok száma ....15... fő.
2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Kollégáink közül 15-en rendelkeznek óvodapedagógusi végzettséggel. További végzettségek:






közoktatás vezető,
katolikus hitoktató
dráma pedagógus
angol szakos tanár
tanító szak

3. A dajkák száma
A dajkák száma ...7.... fő.
4. A dajkák szakképzettsége: minden kollégánk rendelkezik a szükséges dajka szakképesítéssel.
Óvodánkban 2 fő pedagógiai asszisztens is segíti a nevelőmunkánkat. Mindketten rendelkeznek a megfelelő végzettséggel.
Óvodánkban 2 épületben összesen 7 csoport működik 165 kisgyermekkel.
5. Az óvodai nevelési év rendje
5.1. A nevelési idő
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján/
Az intézményünkben nevelési évenként szervezzük feladatainkat, munkánkat.
5.2. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
A 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről 27§, valamint a 20/2012. (VIII: 31.) EMMI
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3§ (2) a, és (5) bekezdése alapján:
Az óvodai nevelési nélküli munkanapok és azok felhasználása:
2021. január 15. – Félévzáró értekezlet
2021. március 31. – Pedagógus összetartó program
2021. június 18. – Évzáró értekezlet
2021. június 21. - Nevelőtestületi szakmai nap
2021. augusztus 23. – Tanévnyitó értekezlet
A nevelőtestületi hatáskörben meghatározott nevelés nélküli munkanapok felhasználása történhet pl.:

- nevelési értekezlet (ek) céljára,
- ballagás, nevelési évzáró ünnepély,
- egyéb óvodai ünnepély, hagyományőrző programok napja, stb
- tantestületi kirándulás céljára./
- szakmai, lelki nap
Az óvoda zárva tartása a 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3§ (7) bekezdése alapján:
 2021. július 05.- augusztus 8. az első ügyeleti nap augusztus 9.
5.3. A szünetek időtartama
A 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3§ (6) bekezdése alapján:
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről alapján a következő módon
alakul.
Tanítási szünet

Az iskolai őszi szünet 2020. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). Ebben az
időtartamban az óvoda a szülők igényeit figyelembe véve végzi nevelőmunkáját.
Az iskolai téli szünet 2020. december 28-tól 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2020. december 21. (hétfő), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 3. (vasárnap).
Az iskolai tavaszi szünet 2021. április 01-től április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda). Ebben az időtartamban az óvoda a szülők igényeit figyelembe véve végzi nevelőmunkáját.
5.4. A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének időpontja a 20/2012. (VIII: 31.) EMMI
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3§ (2) c pontja alapján:

Ünnep megnevezése
Alma projekt
Szent Imre ünnepe
Szent Miklós ünnepe
Karácsony óvodai ünnepe
Vízkereszt
Balázs-áldás
Óvodai farsang
Március 15. nemzeti ünnep
Édesapák megáldása
Nyílt napok érdeklődő szülők számára

Az ünnepség
(ünnep)
megtartásának
időpontja
október 15-16.
november 05.
december 07.
december 16.
január 06.
február 03.
február
március 12.
március 19.
március

Húsvét
Anyák napja
Búcsúzó szentmise
Nemzeti összetartozás napja

április
május
május
június 4.

5.5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
A nevelőtestületi értekezletek terve:
Értekezlet
dátuma
2020. augusztus 24.
augusztus 31.
havonta

2021. január 15.

2021. június 18.

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

Nevelési évnyitó értekezlet
Szakmai nap
Időszerű feladatok.

Tagintézményvezető
Tagintézményvezető
Félévi munka értékelése, következő félévre vonat- Tagintézménykozó feladatok meghatározása
vezető
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- módszertani és szakmai irányvonalak meghatározása.
Nevelési év záróértekezlete
Tagintézmény- Pedagógiai éves szakmai munka elemzése, érté- vezető
kelése,
- Óvodai csoportok célkitűzéseinek megvalósításának részletes beszámolói
- Következő nevelési év céljainak meghatározása.

6. Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
Az óvodai csoportok száma: 7
Az óvodai csoport
megnevezése

Az óvodai csoport
gyermek létszáma

Csillag

26

Napocska

22

Szivárvány

25

Pillangó

26

Galamb

18

Bárányka

22

Halacska

26

