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 hivatalos neve: Szabadkígyós Község Önkormányzatának Általános Művelődési
Központja
Az óvoda címe: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1.
OM azonosító 202236
1. Az óvodai felvétel rendje:

A beiratkozás minden év április 20-30. között van, erről a szülők 30 nappal
a beiratkozás előtt tájékoztatást kapnak. a helyileg szokásos módon.
2. Térítési díj:

Az óvoda csak étkezési térítési díjat állapít meg a jogszabályban foglaltak szerint
igénybe vehető kedvezményekkel.
A mindenkori térítési díj összegét az Önkormányzat határozza meg. Az
étkezési térítési díj változást minden alkalommal kifüggesztjük.
A befizetés idejéről és helyéről a szülők írásos tájékoztatást kapnak, illetve a
faliújságon kifüggesztve láthatják.

3. Az óvodai nevelési év rendje:

Az óvoda nyitva tartásának rendje: az óvoda hétfőtől péntekig 6-17 óráig tart nyitva.
A nevelési év minden év: szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart.
4. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei:

Saját környezetünkben, a szülők igényeinek figyelembe vételével tervezzük az
óvoda hagyományosan évről évre megrendezésre kerülő ünnepeit, rendezvényeit. A
programok szervezése és megvalósítása a dolgozók összehangolt tevékenysége által
valósul meg. Az óvodai ünnepeknek sok éves helyi hagyományai vannak.
A helyi nevelési programban meghatározottak szerint. Az óvoda
gyermekközösségéhez kapcsolódó ünnepei : mikulás, karácsonyi készülődés,

karácsony, farsang, március 15, húsvét, anyák napja, óvodai évzáró – ballagás, jeles
napok megünneplése, a gyermekek születés és névnapjának az ünneplése.
5. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
SZMSZ
Házirend
Pedagógiai program

A házirendet minden szülő kézhez kapja. Az év folyamán jól látható helyen
a csoportok öltözőjében kifüggesztve mindenki számára hozzáférhető.
Az SZMSZ és a pedagógiai program az óvodavezető irodájában megtekinthető.
6. A személyi feltételek a közalkalmazottak végzettsége:

Óvodapedagógusok létszáma a vezetővel együtt 6 fő. Az
óvodapedagógusok végzettsége : óvodapedagógus. Az
óvodapedagógusok neve ,beosztása :

Farkas Mária : óvódavezető
Juhász-Vedres Eugénia- óvónő
Eckerné Truczka Judit : óvónő
Séner Bozó Gyöngyi : óvónő
Szabóné Hégely Anita : óvónő
Kökény-Rétlaki Renáta Szilvia: óvónő
A nevelőmunkát segítők létszáma: 3 fő dajka
Szakképzettségük: dajka
A dajkák neve :
Tóth Tímea
Gál Jánosné
Pelle Ildikó

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 1 fő pedagógiai asszisztens,
adminisztratív munkakör
Szakképzettsége: Pedagógiai segítő munkatárs
Pelyhéné Nagy Zsuzsanna

7. Engedélyezett óvodai csoportok, férőhelyek

száma: Óvodai csoportok száma: 3
Óvodai férőhelyek száma: 75
Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
Őzike csoport : 18 fő
Mókus csoport : 22 fő
Nyuszi csoport : 21 fő
Összesen: 61 fő

