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2018/2019 Nevelési évére
A 11/1994.(VI.8) MKM rendelet kötelezi a nevelési - , oktatási intézményeket , az un.
„különös közzétételi lista” megjelenítésére.
229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet : A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról, 23§ szerint.
I.

Alapító okiratban foglaltak szerint: „ A közoktatási intézmény működési
köre: Dunabogdány Község közigazgatási területe. A közigazgatási területen
kívülről való gyerekek felvételéről, szabad férőhely esetén az óvodavezető
dönt.”
Ebben a nevelési évben csak Dunabogdány község közigazgatási területéről
tudunk gyereket felvenni a nagy létszám miatt. A nem Dunabogdányban lakó
gyermekek felvételére azért került sor, mert szüleik a Dunabogdányi Általános
Iskolában
dolgoznak.

II.

Beiratkozás: A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet szerint: 20. § (1) Az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
2018/201-es nevelési évben a Munkatervben meghatározott időben lesz:
2019. április 29-május 3-ig tart.

III.

Alapító okirat szerint, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma:5

IV.

2018
évben
az
étkezési
térítési
díj:
505.-Ft/nap
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról* 1. § (1)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 151.
§ (5) bekezdése alapján:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben
tartósan
beteg
vagy
fogyatékos
gyermeket
nevelnek
c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyi
jövedelemadóval,
munkavállalói,
egészségbiztosítási
és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
e) nevelésbe vették
A szülők, írásban nyilatkoznak, milyen kedvezményt vesznek igénybe.
Akik fizetnek: a csekk átvételétől számított 1 héten belül köteles a szülő
befizetni az étkezési díjat.
f) Óvoda nyitva tartása: Munkanapokon: 6 órától 17 óráig
g) 2018/2019 nevelési év rendje:
Nevelési év: 2018. szeptember 1 - 2019. augusztus 31.
Nyári időszak, összevont csoportok: 2019. június 17 - augusztus 30.
Nyári zárás: 2018. július 29 - augusztus 23.
Téli zárás: igényfelmérés függvényében: 2018. december 27-28.
Nevelés nélküli munkanapok:
- 2018. október 5.
- 2018. november 16.
- 2019. január 25.
- 2019.március 8.
- 2019. június 7.
Bábszínházak:
- 2018. szeptember 20.
- 2018. november 5.
- 2018. december 10.

- 2019. február 1.
- 2019. március 20.
Egyéb időpontok:
- Óvodánk alapításának 120, évfordulója: 2018. szeptember 22.
- Márton napi felvonulás 2018. november 11.
- Nemzetiségi hét: 2018. november 5-10.
- Mert játszani jó! – nap: április 26.
- Ovinap: 2019. április 27.
h) Óvodapedagógusok Száma: 11 Fő (+ 2 fő gyesen)
i) Óvodapedagógusok Iskolai Végzettsége, Szakképzettsége:
11 fő főiskolai óvodapedagógus végzettségű
2 fő tanítónői és óvodapedagógus végzettségű
 8 fő rendelkezik német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséggel is
(+ 1 fő gyesen)
 3 fő rendelkezik szakvizsgával
j) Gyógypedagógus Iskolai Végzettsége , Szakképzettsége
1 fő, aki rendelkezik értelmi fogyatékos,- mozgásfogyatékos,- logopédiai
szakos tanári diplomával
k) 1 fő Pedagógiai asszisztens, aki érettségizett, és pedagógiai asszisztens
végzettséggel rendelkezik.
l) Dajkák Száma: 5 fő
Dajkák Szakképzettsége:
4 fő dajkai szakképzettséggel rendelkezik
1 fő érettségivel rendelkezik
m) Óvodai csoportok száma , illetve az egyes csoportokban a
gyermekek létszáma
Férőhelyek száma: 125 fő
Óvodai összlétszám (2018. októberi statisztika szerint: 110 fő)
SNI –sek száma: 4 fő
számított létszám szerint: 116 fő
2018. december 31-ig várható létszám: 117 fő, számított létszám: 123 fő
2019. május 31-ig várható létszám: 120 fő, számított létszám: 126 fő
1. foglalkoztató: Nagycsoport: 26 fő ebből 1 fő SNI-s= 27 fő
2. foglalkoztató: Középső csoport: 24 fő, ebből 2 fő SNI-s= 27 fő
3. foglalkoztató: Vegyes csoport: 22 fő, ebből 1 fő SNI-s = 24 fő
4. foglalkoztató: Vegyes csoport: 18 fő, majd a bejövőkkel= 23 fő
5. foglalkoztató: Kiscsoport. 20 fő, majd a bejövőkkel = 25 fő
n) Alapítvány: Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány: Honlapja:
http://www.dboalapitvany.hu/

