Különös közzétételi lista
2019/2020. nevelési év
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Intézményi adatok
Az intézmény neve

Telki Óvoda

Az intézmény székhelyének címe

2089 Telki, Harangvirág utca 3.

Elérhetősége

Telefon: 06 26 920-815
06 26 920-814
e-mail: ovoda@telki.hu
honlap: http://ovoda.telki.hu/

Az intézmény telephelyének, címe
Elérhetősége

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Tel./fax: 06 26 920-824

Az intézmény OM azonosítója

090037

Az intézmény Alapító Okiratának száma; kelte

6/2016.; 2016. június 27.

Maximálisan felvehető gyermeklétszám összesen:

203 fő

-

-

székhely
telephely

143 fő
60 fő

7

Engedélyezett csoportok száma összesen:
-

-

5
2

székhely
telephely

Engedélyezett alkalmazotti létszám összesen:

30,5 fő

Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes

Petrovszkiné Krizsán Adrienn
Tóthné Németh Andrea

2019. október 01. Statisztikai létszám gyermekek:165 fő
Pedagógusok
szakképzettsége
óvodapedagógus
szakképzettséggel
rendelkező

száma
(fő)

iskolai végzettség

12
főiskola
+2
tartósan
távol

/Engedélyezett létszám/

/15/

szakvizsga,
további szakképesítés
1 fő Közoktatás vezető
Fejlesztőpedagógus, Szaktanácsadó
mesterpedagógus, Köznevelési
Mestervezető;
1 fő Közoktatás vezető, Népi játék
és kosár-fonó oktató;
1 fő Vezető óvónő;
1 fő Óvodai környezetnevelő,
Erdőpedagógiai szakvezető;
1 fő Gyermekvédelmi szakvizsga;
1 fő Tánc- és dráma-pedagógus;
1 fő Fejlesztő-differenciáló szak;
1 fő Tanító, Fejlesztőpedagógus;
1 fő Tanító
1

Pedagógusok
szakképzettsége
logopédus gyógypedagógus
pszichológus

Nevelő-oktató
munkát közvetlen
segítők
dajka
/Engedélyezett létszám/
óvodatitkár
pedagógiai asszisztens

száma
(fő)

iskolai végzettség

szakvizsga,
további szakképesítés

1
1
száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

3 fő 8 ált.+ 2 OKJ dajka 1 SZM Dajka
1 fő szakmunkás +OKJ dajka
2 fő gimnázium +OKJ dajka
1 fő gimnázium

6 fő dajka

(fő)
7
/7/
1
3

Technikai
munkatársak

száma

konyhai dolgozó

3

1 fő pedagógiai
asszisztens

(fő)

A nevelési év rendje
A nevelési év

2019. szeptember 01 –
2020. augusztus 31-ig tart

A fenntartó által engedélyezett napi nyitvatartási idő

10,5 óra /nap

Az óvoda hétfőtől péntekig naponta

630 – 1700 óráig tart nyitva

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai

2019. november 25. (hétfő)
2020. április 09. (csütörtök)
2020. június 02. (kedd)
2020. június 26.(péntek)
2020. augusztus 24. (hétfő)

Óvodai beiratkozás tervezett időpontja

2020. május 6-7-8.

Felvételi tájékoztató:

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor
kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési
évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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.
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A nevelési év rendje
Nyári zárva tartás tervezett időpontja:
Tengelice utcai épület (telephely) zárva
Harangvirág utcai épület (székhely) zárva

2020. június 29. – 2020. július 26.-ig
2020. július 27. – 2019. augusztus 23.-ig

Gyermekétkeztetés
Térítési díj (napi háromszori étkezés esetén):
Lehetőség van speciális-diétás étkezésre is.

362 Ft + ÁFA
-

Igénybe vehető kedvezmények
a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6-os számú
melléklete alapján

-

-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül
tartósan beteg vagy fogyatékos
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek
családjában három vagy több gyermeket
nevelnek
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
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

Engedélyezett óvodai csoportok száma összesen: 7
Székhely (5 csoport)
Csoport
megnevezése
Maci

Gyermeklétszám
(fő)
22

Napocska

23

Pitypang

19

Szamóca

22

Tulipán

27

összesen:

114

Telephely (2 csoport)
Csoport
megnevezése
Szivárvány

Gyermeklétszám
(fő)
26

Tengelice

25

összesen:

51
3

A nevelési munkát, az intézmény működését meghatározó belső szabályozók,
dokumentumok:
-

A Telki Óvoda Pedagógiai Programja http://ovoda.telki.hu/ovirol.html

-

Házirend http://ovoda.telki.hu/ovirol.html

-

SZMSZ http://ovoda.telki.hu/ovirol.html

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
Program megnevezése

Időpont 2019.

Takarítási Világnap

Szeptember 20. (péntek)

Sportnap községi rendezvény

Szeptember 21. (szombat)

A Magyar Népmese napja: „Kacor király”
óvodapedagógusok mese előadása
„Zöld” - Családi nap: „Szüret”
Népi játék bemutató

Szeptember 26. (csütörtök)

„Erdők hete” - témahét

Október 1-5.

Állatok Világnapja az óvodában

Október 4. (péntek)

Sün-óra (Madárfióka-program 3-4 éveseknek)

Október 8. (kedd)

Fabula bábszínház: Erdei történet (gyermek
előadás)

Október 11. (péntek)

Madarász-ovi 5-6 éveseknek „Pettyes mese
őszi köntösben”

Október 16-17. (szerda-csütörtök)

Nemzeti ünnep (megemlékezés)

Október 22. (kedd)

Töklámpás-verseny és kiállítás.
Márton napi vigasság - lámpás felvonulás (H:
Harangvirág u. 16.30 -18.00)

November 04-08. (témahét)

Formiusz Színházi Egyesület: Hol terem a
görbe körte? (gyermek előadás)

November 15. (péntek)

Október 5. (szombat)

November 08. (péntek)

Vitaminhét - „Egészséges csemegék- November 18-22. (témahét)
egészséges csemeték”: november 21. délután
15.30-17.00
Madarász-ovi 5-6 éveseknek „Talpalatnyi
föld”
Madárfióka-program 3-4 éveseknek

November 20-21.
(szerda-csütörtök)

„20 éves az óvoda!” Jubileumi és névadó
ünnepség

November 27. (szerda)

Adventi vásár

November …(egyeztetés alatt)

Adventi kézműves családi délelőtt
(H: Harangvirág u. 9.00-12.30.)

November 30. (szombat)

„Jön a Mikulás” (H: Harangvirág u. 9 óra;
Tengelice u. 11 óra)

December 06. (péntek)
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Program megnevezése

Időpont 2019.

Madarász-ovi 5-6 éveseknek „Csalafinta
December”
Madárfióka-program 3-4 éveseknek

December 11-12

Karácsony az óvodában

December 19. (csütörtök)

Falu - Adventje

December (egyeztetés alatt)

Program megnevezése

Időpont 2020.

Ákom-bákom bábcsoport: A suszter manói
(gyermek előadás)

Január 17. (péntek)

Vizes élőhelyek világnapja az óvodában
Madarász-ovi 5-6 éveseknek
Madárfióka-program 3-4 éveseknek

Február 01. (péntek)
Február 12-13.
(szerda-csütörtök)

Farsang

Február 21. (péntek)

Energiatakarékossági Világnap

Március 6. (péntek)

Nemzeti ünnep az óvodában (megemlékezés)
Madarász-ovi 5-6 éveseknek
Madárfióka-program 3-4 éveseknek

Március 13.
Március 18-19
(szerda-csütörtök)

Erdők napja
Víz világnapja
Galagonya Bábszínház: Tarka rét manói
(gyermek előadás)
Madarász-ovi 5-6 éveseknek
Madárfióka-program 3-4 éveseknek

Március 21. (csütörtök)
Március 22. (péntek)

Tavaszi kézműves családi délelőtt
(H: Harangvirág u. 9.00-12.30)

Április 4. (szombat)

Húsvét az óvodában

Április 8. (szerda)

Föld napja "Egy csemete - egy palánta"

Április 22. (szerda)

"Kukucskáló" leendő óvodásoknak

Április 24. (péntek)

Anyák napi játék- és teadélután
(15.30-17 00)

Április 27-30.

(szerda-csütörtök)

Március 27. (péntek)
Április 1-2.
(szerda-csütörtök)

Madarak és Fák Napja - Családi zöldtúra (de: Május 8. (péntek)
Öreg Tölgy Tanösvény; Kiskilátó)
Madarász-ovi 5-6 éveseknek
Május 13. (szerda)
Madárfióka-program 3-4 éveseknek
Gyermeknap az óvodában
Kolompos

Május 29. (hétfő)

Környezetvédelmi világnap „Zöld-Hét”

Június 05. (péntek)

„Zöldmanó” Erdei óvoda

Június 10-11-12- (szerda- csütörtökpéntek)

„Óvodára-hangoló” Ismerkedési délelőtt új
óvodásaink számára

Augusztus 28. (péntek)
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229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet alapján
23.§ (1) d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje: nincs nyilvános adat/nem releváns

23.§ (1) f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

2018.06.22. vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés jegyzőkönyve irattárba helyezve /nincs
nyilvános adat/

-

2018.11.08. intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés jegyzőkönyve irattárba helyezve
/nincs nyilvános adat/
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