ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÓVODÁJA

KÖZZÉTÉLI LISTA
Az Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodájában a 2018. október 1-jei statisztika alapján:
1.

Felvételi és beiratkozási tájékoztató:
A gyermekek felvételének és beiratkozásának lehetőségéről a jogszabályi útmutatás alapján a fenntartó honlapján
értesítjük a szülőket.

2.

Térítési díj

Az óvodai ellátás ingyenes.
A gyermekek étkezéséért a szülők térítési díjat kötelesek fizetni.
A napi térítési díjat 2018. január 1-től az alábbiak szerint határoztuk meg:
Megnevezés
Tízórai

Térítési díj
90,- Ft

Ebéd

220,- Ft

Uzsonna

90,- Ft
3x-i összesen

400,- Ft

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151.§ /5/ bekezdése értelmében az
alábbi kedvezményeket kell biztosítani:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban:
ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették;
3.

Nevelés év rendje

A nevelési év:
Nyitva tartás:
A nyári zárva tartás ideje:

A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.
6:00-tól 17:30-ig
2019. június 17-tól 2018. július 21-ig. Nyitás: 2018.július 22.

Nevelés nélküli napok:

2018. augusztus 29.
2018. december 01.
2019. június 14.

Az óvoda a fenntartó engedélyével karácsony és újév között zárva tart.
Ezen kívül, - előzetes felmérés alapján – amennyiben a munkaszüneti napok munkarend- változása miatt, a szülők a
szombati nyitva tartást nem igénylik, a fenntartó engedélyével az óvoda zárva tart.

4.

Óvoda dokumentumai:
SZMSZ
Házirend
Pedagógiai program

5.

Óvodapedagógusok száma, végzettsége

Az óvodapedagógusok száma:
Az óvodapedagógusok végzettsége:

9 fő
8 fő főiskola
1 fő középiskola

6.

Dajkák száma, végzettsége

A dajkák száma:
A dajkák végzettsége:
Pedagógiai asszisztens száma:
Pedagógiai asszisztens végzettsége:
7.

4 fő
4 fő dajkaképző
1 fő
1 fő érettségi + OKJ

Óvodai csoportok száma, gyermekek létszáma:

Az óvodai csoportok száma:
Az óvodások száma:
Méhecske csoport:
Halacska csoport:
Süni csoport:
Katica csoport:

4
96 fő
26 fő
27 fő
27 fő
16 fő

