A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde különös közzétételi listája
2016-2017. nevelési évre
A kormány 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23.§. értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:
I. Intézményi alapadatok
Intézmény neve:
Intézmény címe, székhelye:
Intézmény telephelye:
OM azonosítója:
Telefonszám:
Intézmény vezetője:

Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.
8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67/A
203079
0620413618
Gyuris Pálné

II. Általános adatok
Óvodai nevelési év rendje:

Óvoda nyitva tartása:
Nevelés nélküli munkanapok:
Nyári zárás:
Beiratkozás:
Nyílt nap:
Gyermekétkeztetés:
Óvodások számára napi 3-szori, bölcsődések
számára napi 4-szeri étkezés biztosított.
Térítési díj összege óvodásoknak:
bölcsődéseknek:
Ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak(szülői
nyilatkozat alapján):

Óvodai csoportok száma:
Süni csoport:
Maci csoport:
Napocska csoport:
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017.
augusztus 31-ig tart. Öt napos munkarend szerint
egész évben folyamatosan működik, üzemeltetése
a fenntartó által meghatározott zárva tartás alatt
szünetel
6.30-16.30.
2016.11.02.
2017.01.30.
2017.06.16.
2017.07.17-08.11-ig.
2017. május, a fenntartó által meghatározott
időpontban. A hirdetményt a beíratás előtt egy
hónappal közzétesszük.
2017. 04.20.

375 Ft/nap
425 Ft/nap
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek
- a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő
gyermekek
- azok a gyermekek, akiknek a családban
nevelkedő testvére tartósan beteg vagy
fogyatékos
- akiknek a családjában három vagy több
gyermeket nevelnek
- akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a
gyámhatóság
- akiknek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó
összegének 130 %-át/ 2016. évben a minimálbér
nettó összegének 130 %-a, 95.960. Ft.
3
24 fő
20 fő
22 fő
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján
történik (Nkt.49.§(1)). Óvodánk a gyermek három
éves korától, egységes óvoda-bölcsődei
csoportban a gyermek kettő éves korától a
tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező

gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett
maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes
gyereket nem utasítunk el. Az óvodai felvételről,
átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az
óvodába jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből
és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság
tesz javaslatot a felvételre.
III. Óvodapedagógusok száma, végzettsége:
Óvodapedagógusok száma:
Iskolai végzettsége:
Főiskolai végzettség:
Szakvizsga:
Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség:

7 fő
7 fő
3 fő
1 fő

IV. Nevelőmunkát segítők száma, végzettsége:
Dajkák száma:
Dajkák szakképzettsége:
szakmunkásképző+dajkai szakképesítés
Pedagógiai asszisztens
érettségi+ pedagógiai asszisztens szakképesítés:
Kisgyermek gondozó
érettségi+kisgyermekgondozó szakképesítés:

3 fő
3 fő
1 fő
1 fő

V. A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények
Mihály napi vásár
2016.09.30.
Alma-parti-projektzáró nap szülőkkel
2016.10.24.-25.
Kirándulás a Zirci Természettudományi Múzeumba
2016. 11.25.
Mikulás ünnepség
2016.12.05.-06.
Idősek karácsonyán részvétel műsorral
2016.12.17.
Karácsonyi ünnepség a csoportokban
2016. 12.21.
Nagycsoportosok Tízpróbája.
2017.01.20.
Farsangi mulatság a csoportokban
2017. 02.10.
Szülők-nevelők bálja
2017.03.11.
Március 15. megünneplése
2017.03.14.
Kirándulás Jásdra, a Pos Malomba.
2017.04.03.
Húsvéti ünnepség, locsolkodás.
2017.04.12.
Óvodanyitogató
2017.04.20.
Anyák napi ünnepség
2017.05.03.-05.
Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal
2017.05.15.
Évzáró és ballagási ünnepség
2017.05.30.-31.
Gyermekhét
2017.06.06-09.
Családi nap
2017.06.10.
VI. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
A dokumentációnknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot. A
Házirend egy példányát beiratkozáskor minden szülőnek átadjuk.
Bakonycsernye, 2016. október 15.

Gyuris Pálné óvodavezető

