KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020-2021. nevelési év
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:
Az óvoda megnevezése

Hajnalcsillag Baptista Óvoda
2364 Ócsa Damjanich utca 31.

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,
elérhetősége

Tel:06/20-318-4573
Óvodavezető: Krisztiánné Tőzsér Judit
E-mail: ovivezeto@hajnalcsillagovi.hu

Alapító okirat száma
OM azonosító
Fenntartó

PE-HAT/03053-8/2018
202915
Ócsai Baptista Gyülekezet

1. Óvodapedagógusok száma: 6
ebből
ebből
ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Szakvizsgázott
Vezető óvodapedagógus

6 fő
2 fő
1 fő

2. Dajkák száma: 3
ebből

dajka végzettséggel rendelkezik

3 fő

3. Pedagógiai asszisztens száma: 1 fő
4. Óvodai csoportok száma: 3
Kalász csoport
Bárka csoport
Lámpás csoport

25 fő
18 fő
25 fő

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2020.09.01-2021.08.31-ig tart.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 6:00 - 17.30
Intézményünk a 2020/2021. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az
alábbi időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2020. december 24 - 2021. január 4.
Nyári zárás: 2021. augusztus 2 – 23.
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2020. október

26. hétfő

2020. december 12. szombat
2021. április

20. kedd

2021. június

15. kedd

2021. augusztus 30. hétfő
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
A hatályos jogszabályok szerint, előre meghirdetve.
Az alapító okirat szerint: 75 fő
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a
helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.
Az intézményben fizetendő térítési díj:
Étkezési díj a szolgáltatóval kötött szerződés alapján, a jogszabályoknak megfelelő
kedvezményekkel, igénylésekkel.
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

-

tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az
életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

-

akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

-

akiknek a nevelésbe vett 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
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk
nyilvánosságot.
Ünnepek, megemlékezések rendje:
2020.09.06. Tanévnyitó ünnepség
2020.10.04. Állatok világnapja
2020.12.04. Mikulás
2020.12.16. Karácsony
2021.02.11. Vidám nap
2021. 03.12. Március 15. –ei megemlékezés
2021.03.22. Víz világnapja
2021.03.29. Húsvéti ovis közös gyermek áhítat
2021. 04. 26-30. Édesanyák köszöntése
2021.05.10. Fák, madarak napja
2021. 05. vége Évzárók

Ócsa, 2020. szeptember 1.

Krisztiánné Tőzsér Judit
óvodavezető

