Különös közzétételi lista
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet
23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:
Felvételi lehetőségek:
2011. évi CXC. törvény 49 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 & alapján.
Az óvoda körzete: Sümegcsehi, Döbröce
Óvoda neve: Sümegcsehi Lurkó Óvoda
Óvoda székhelyének címe: 8357 Sümegcsehi, Kossuth u. 1.
OM azonosító: 202425
Telefon szám: 0683/709-008
Intézmény vezető: Pap Jánosné

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:
1.
óvodás gyermekek személyes adatai
2.
közalkalmazotti nyilvántartás
3.
törzskönyv
A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelete alapján.
Az óvodát igénybe veheti a gyermek ha:
A gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.
Amikor a gyermek egészséges (ÁNTSZ)
Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette
Óvoda
 A harmadik életévét betöltő gyermek. Felvehető a 2,5 éves gyermek, ha van szabad hely, és már minden
óvodaköteles korú gyermek felvételt nyert az óvoda körzetéből.
 Amikor a gyermek egészséges és erről orvosi papírral rendelkezik.
A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján.

Óvodába járás, tankötelezettség törvényi háttere:
1. 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről:
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és
magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az negyedik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé
válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az
óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első

tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek
hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart.
A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján.
Beiratkozás:
Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában
április közepén 2 napon át zajlik. A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas
igazolványát, lakcím kártyát, és a gyermek orvosi igazolást hozzák magukkal. A beiratkozást követően 30 napon
belül a szülőt írásban értesítjük a felvételről illetve elutasításról, melyről az óvodavezető valamint a szülői
közösség elnöke dönt. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek
címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt.
Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik
meg kölcsönösen egymásnak.
A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától
napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni.

A beiratkozás ideje:
2020. április 20.-május 20. között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.
Engedélyezett csoportok száma: 2
Engedélyezett létszám:
Süni csoport: 25 fő óvodás
Maci csoport: 25 fő óvodás

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
 a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek
 a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek
 Nevelésbe vett gyermek
 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.
- Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.
- Második esetben orvosi szakvélemény szükséges.
Mindkét esetben a határozatot intézményünkhöz be kell nyújtani.
Nyilatkozat kitöltése kötelező a kedvezmény igényléséhez.
Nyitva tartás rendje:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 & alapján
Hétfőtől – péntekig: 06.30 – 16.30 óráig.

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a 2019/20-as nevelési év során 5 nap nevelés
nélküli munkanapot vesz igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely időpontokról a szülőket legalább 7
nappal előtte értesíti.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre
használja fel.
Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése biztosított.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
-SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.
Rendezvények, események időpontja:
2019 december 6. Mikulás ünnepség
2019 december 17-18. Karácsonyi ünnepély
2020 február 15. Farsang
2020 március 14. Március 15 ünnepe
2020. április 06-április 09 Húsvéti ünnepkör
2020 május 29. Anyák napi ünnepélyek
2020 május 27-28. Gyermek napi programok
2020. június 03,04. Évzáró, ballagás
2020. június 04 Nemzeti Összetartozás Napja

Jeles napok:
Takarítási világnap
Mese világnapja
Zene világnapja
Állatok világnapja
Vizes élőhelyek világnapja
Víz világnapja
Föld napja
Madarak és fák napja
Környezetvédelmi világnap

szeptember 20
szeptember 31
október 01
október 04.
február 02 (01.31)
március 22.(23)
április 22. (23)
május 10 (11)
június 05 (06).

2019/2020 nevelési év rendje:


Alakuló értekezlet
Határidő: 2019. augusztus 22.



Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
Határidő: 2019. augusztus 30.



Őszi szünet (az iskolai szünet ideje alatt lecsökken a létszám, szükség van a felmérésre, ha
szükséges csoportösszevonásra):
Időpontja: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). Az óvoda nyitva tart. Szülők igényeinek felmérése.



Téli szünet (az iskolai szünet ideje alatt lecsökken a létszám, szükség van a felmérésre, ha
szükséges csoportösszevonásra):
Időpontja: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. január 6.(hétfő). A szülők igényeit felmérjük.




Januári nevelőtestületi értekezlet
Határidő: 2020. január 31.
Tavaszi szünet (az iskolai szünet ideje alatt lecsökken a létszám, szükség van a felmérésre, ha
szükséges csoportösszevonásra):

Időpontja: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. április 15. (szerda). Az óvoda nyitva tart. Szülők igényeinek felmérése.


Tavaszi nevelőtestületi értekezlet
Határidő: 2020. április 15.



Évzáró, ballagás
Határidő:2020. június 15-ig.



Júniusi nevelőtestületi értekezlet
Határidő:2020. június 30.


Nyári szünet: tervezett időpontja 2020. augusztus 03-21-ig tervezzük, időtartama a fenntartótól
függ. Szülők tájékoztatása a januári szülői értekezleten. Ügyelet biztosítása: Zalaszentgróti Óvoda

A 2019-2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarend, ledolgozás és munkanap áthelyezés az
alábbiak szerint alakul majd:
 2019. december 07 szombat munkanap
december 24. kedd
pihenőnap
 2019. december 14 szombat munkanap
december 27. péntek
pihenőnap
 2020. augusztus 29. szombat munkanap
augusztus 21. péntek pihenőnap
A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben – a szülői igényeknek megfelelve - fenntartói egyeztetés szerint
működik az intézmény.
Óvodapedagógusok száma: 4 fő
1 állás betöltetlen
Dajka száma:
2 fő

1. Óvoda dolgozóinak létszáma és iskolai végzettsége
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2. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 2018. október
01-én:

Sor. sz.

Csoportok neve
Összesen
Életkor szerinti bontás szeptember 01

1.

Maci csoport
vegyes csoport
Süni csoport
vegyes csoport

2.

Összes: 2 csoport

Sümegcsehi, 2019. 10. 15.

Csoportok száma: 2
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Pap Jánosné

