KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2015/16. NEVELÉSI ÉV
ÓVODÁNK NEVE: KISVAKOND ÓVODA
ÓVODÁNK CÍME: 2185 - VÁCKISÚJFALU, KOSSUTH LAJOS UTCA 23.
TELEFON: 06-28/ 489–028
EMAIL: óvoda@vackisujfalu.hu
OM azonosító: 202482
A 229/2012. (VIII. 28.) Kormány Rendelet szerint a következő adatokat tesszük
közzé:
Óvodánk egycsoportos óvoda, egy vegyes csoporttal működik.
A gyermekek létszáma a 2015/16-os nevelési évben: 14 fő.
A nevelési év rendje:
A nevelési év: 2015. szeptember 01-től 2016. augusztus 31-ig tart.
Szorgalmi időszak: 2015. szeptember 01-től 2016. május 31-ig.
A nyári élet rendje: 2016. június 01-től 2016. augusztus31-ig.
Az óvoda nyitva tartása hétfőtől péntekig: 7.00 – 17.00 óráig.
Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok létszáma: 2 fő
Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus diplomával rendelkezik: 2 fő.
Vezető óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik: 1 fő.
Dajka: 1 fő – középfokú végzetséggel rendelkezik, érettségi vizsgát tett.
KIEMELT PROGRAMJAINK, ÜNNEPEINK:
Jeles Napok a természetben: Állatok világnapja: 10.04., Víz világnapja: 03.22.,
Föld napja: 04.22.

Szüreti Mulatság az óvodában: 2015. október közepe
Adventi készülődés, kézműves délután a szülőkkel: 2015.12.01.
Mikulás várás: 2015.12.04.
Gyertyagyújtás, karácsony a családokkal: 2015.12.18.
Farsangi mulatság a szülőkkel: 2016.02.05.
Húsvéti készülődés, kézműves délután: 2016.03.25.
Anyák napja: 2016. 05.03.
Gyermeknap- „Mozgasd meg magad”- sport délután a szülőkkel közösen:
2016. 05.27.
Évzáró, ballagás: 2016.06.04.
Az óvodai ellátás a törvényi vonatkozások szerint ingyenes, az óvoda
működéséről az Önkormányzat gondoskodik, mint Fenntartó.
A gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) módosítása alapján 2015.
szeptember 01-től ingyenessé vált az óvodai étkezés, ha a megadott
feltételek valamelyike érvényes az adott család gyermeke számára:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevel, három vagy több gyermeket nevel,
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 89.408 Ft-ot.
Váckisújfalu Önkormányzata már 2013 szeptembere óta biztosítja az ingyenes
étkezést az óvodánkba járó valamennyi gyermek számára, ez jelenleg is így
érvényes. A napi háromszori étkezést a Vác és Vidéke szolgáltatóval kötött
szerződés alapján biztosítjuk, a tízórait, ebédet és az uzsonnát a szolgáltató
szállítja az óvodánkba.
Óvodai beíratás és felvétel:
A beiratkozás időpontját a törvény szerint a Fenntartó jelöli ki és teszi közzé a
helyben szokásos módon. Ennek időpontját április 20. és május 20. között kell
meghatározni. Az óvodai felvétel és átvétel a nevelési év folyamán
folyamatos.
Óvodakötelezettség:
Magyarországon a 2011.évi CXC. törvény 45.§(1) bekezdése szerint „minden
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni”. 2015.
szeptember elsejétől került bevezetésre a 3 éves kortól kötelező óvodába
járás.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított
féléven belül betölti, akkor, ha a körzetbe tartozón 3 éves vagy annál idősebb
gyermekek felvételi kérelmét teljesítette az intézmény.
Váckisújfalu. 2015. október 15.

Bencsik Mária s.k.
óvodavezető

