SZIVÁRVÁNY ÓVODA
KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehatási rendelete a 229/2012 (VIII.28) Kormány
rendelet alapján.

A Szivárvány Óvoda fenntartója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Az óvoda neve: Szivárvány Óvoda – székhely Székesfehérvár, Zombori u. 19.
a telephelyen működik – Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája
Székesfehérvár Püspök-kertváros ln. 46.
Felvételi lehetőség:
 A fenntartó a beiratkozásról hirdetményt tesz közzé.
 A szülő az óvodai nevelésre kötelezett gyermekét köteles beíratni az meghirdetett
időpontban – A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31 napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát köteles óvodai
foglalkozáson részt venni.

 Az óvoda körzetét a Fenntartó határozza meg, melyet a hirdetményben közzétesz.
 Az óvodai beíratás felvételi és előjegyzési naplóban történik.
 Szükséges iratok: a szülők és a gyermek azonosításra alkalmas igazolványa,
lakcímkártya.
 A szülőt írásban értesítjük a felvételről, ill. az elutasításról a jogorvoslati lehetőség
megjelölésével. A felvételről-elutasításról az óvoda vezetője dönt.
A fenntartó által meghatározott csoportok száma: székhelyen 7 csoport-179 férőhely/
telephelyen 3 csoport-75 férőhely
Étkezés térítési díj: 400 Ft/nap
Étkezés térítési díj kedvezmények:
A gyermekétkeztetés során az óvodai térítési díj 100%-át normatív kedvezményként
(ingyenes étkezés) kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után:
-

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ha a gyermek olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos,
ha a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ha a gyermek olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
járulékokkal csökkentett összegének a 130%-át,
a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

-

-

Az óvoda nyitva tartása:
Székhelyen: 6.30 – 17 óráig
Tagóvodában: 6.30 – 17.30-ig
Nevelés Nélküli Munkanapok:






2017. október 30.
2017. december 08.
2018. január 15.
2018. április 03.
2018. június 22.

Óvodapedagógusok:

száma:

Székhelyen:
15 fő

Tagóvodában:
6 fő

Iskolai végzettség/ főiskola

14 fő

6 fő

szakközépiskola

1 fő

Pedagógus szakvizsga, közoktatás
vezető szakirány
Mesterpedagógus

3 fő

Pedagógus szakvizsga, fejlesztő
pedagógia szakirány

2 fő

1 fő

Pedagógus szakvizsga, drámapedagógia 2 fő
szakirány

1 fő

Zenepedagógus

2 fő

1 fő

Nyelvvizsgák (angol-német)

3 fő

2 fő

Mentorpedagógus

1 fő

Pedagógus szakvizsga –
minőségbiztosítási szakirány

1 fő

Fejlesztő óvodapedagógus főiskolai
szakképzettség

1 fő

Angol nyelvtanár – International
1 fő
examinations / University of Cambridge
Tanító főiskolai szakképzettség

1 fő

Pedagógiai asszisztens:
Székhelyen:

Tagóvodában:

Száma:

2 fő (részmunkaidő)

1 fő (részmunkaidő)

Iskolai végzettség,
szakképzettség

érettségi-pedagógiai
asszisztens és Felsőfokú
szakképzettséggyógypedagógiai asszisztens

érettségi-pedagógiai
asszisztens

Székhelyen:
7 fő

Telephelyen:
3 fő

5 fő
2 fő

3 fő

Dajkák:

száma
végzettség, szakképzettség:
dajka szakmunkás
érettségi+dajka
szakképzettség

A 2017/2018-as nevelési évben a csoportok száma és létszáma:
Székhely
1 katica nagycsoport
2 méhecske nagycsoport
3 maci kiscsoport
4 kismadár kis-középső csoport
5 pillangó középső-nagycsoport
6 csibe vegyes csoport
7 zenemanó vegyes csoport
Tagóvoda:
2 Napraforgó kis-középső csoport
1 Csicsergő középső-nagycsoport
3 Napocska kiscsoport

létszám
22 fő
19 fő
24 fő
25 fő
23 fő
24 fő
24 fő
24 fő
24 fő
25 fő

ÜNNEPEK:

Mikulás
Karácsonyi játszóházak
Karácsony
Madárkarácsony/ 4. gyertyagyújtás,
ajándékozás
Farsang
Húsvéti játszóházak
Húsvéti nyuszi kereső
Anyák napja
Pünkösdölés / Majális
Családi nap, gyermeknap
Évzáró

Székhelyen
december 06.
december 11-19.

Tagóvodában
december 05.
december 11-12-13
december 19.

december 18.
február 08.
március 22-28.
március 28.
május 04.
május 17.
május 15.
május 22-31.

február 12.
március 26-27-28.
március 28.
május 04.
április 27.
május 24.
május 23-25-29.

