Az óvoda neve: Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha
Az óvoda címe: 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.
Az óvoda OM azonosítószáma: 032891
Óvodavezető: Bánáti Anita
Telefonszám: 06-26-387-055, 06-30-326-6272
E-mail: faluovi@tahitotfalu.hu
2019/2020. NEVELÉSI ÉV
1. A nevelési év rendje
Terület

Időpont

1.

Nevelési év:
nevelési időszak:
nyári időszak:

2019. szeptember 1 – 2020. augusztus 31.
2019. szeptember 1 – 2020. május 31.
2020. június 1 – 2020. augusztus 31.

2.

Napi nyitva tartás:

hétfőtől péntekig, naponta 6 – 17 óráig

3.

Téli zárás:

2019. december 30  ̶ 2019. december 31.

4.

Nyári (tervezett) zárás:

2020. július 06  ̶ 2020. augusztus 14.

2. Nevelés nélküli munkanapok várható időpontja
Intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, amely
időpontról a szülőket legalább 7 nappal korábban értesíti.
A nevelés nélküli napok várható időpontja:
1.

Időpont
2019. szeptember 24.

Felhasználás
Csapatépítő kirándulás

2.

2019. október 18.

3.

2019. december 23.

Óvodalátogatás, szakmai tapasztalatcsere – Szentendre Hold
Utcai Óvoda
Dajka konferencián való részvétel a technikai dolgozóknak
Tűz és munkavédelmi oktatás, tavaszi ünnepek tervezése

4.

2020. február 28.

Gyermekvédelmi ismeretek frissítése, SNI érzékenyítő tréning

5.

2020. április 9.

Intézményen belüli hospitálások megbeszélése,
továbbképzéseken résztvevők beszámolói, ötletbörze – a jó
gyakorlat megosztása

3. Éves munkaterv szerinti óvodai rendezvények
2019. november
2019. december
2020. február
2020. április
2020. május

Márton napi felvonulás
advent
farsang
tavaszi barkácsdélután, húsvét
anyák napja, évzáró, gyereknap

4. Óvodai felvétel
Az óvodai felvételi lehetőségről szóló tájékoztató az Önkormányzat hivatalos honlapján
jelenik meg 2020. áprilisában. A beiratkozási adatlap letölthető az Önkormányzat
hivatalos honlapján, a Tahitótfalu Óvodák honlapján, illetve átvehetik az I. sz. óvodában.
5. Étkezési térítési díj, ingyenes étkezés
Étkezési térítési díj:

450 Ft/fő, mely tartalmazza a tízórait, ebédet, uzsonnát.

Étkezési kedvezmények jogszabály alapján:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 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
 nevelésbe vették.
6. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Házirend
 Pedagógiai Program
7. Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma:

9 fő munkakör

Ebből:
Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus
szakképzettséggel rendelkezik

6 fő 6 fő óvodapedagógus

Felsőfokú végzettséggel, nemzetiségi
óvodapedagógus szakképzettséggel
rendelkezik

- fő -

Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógusi
szakképzettséggel, valamint szakvizsgával
rendelkezik

2 fő szakvizsgázott vezető
3 fő óvodapedagógus
1 fő szakvizsgázott pedagógus
óvodai szakértő területen

Középiskolai végzettséggel, óvodapedagógusi
szakképzettséggel rendelkezik

- fő -

Dajkák száma:

4 fő 4 fő szakképzett, csoportos dajka

Technikai alkalmazott száma:

2 fő 1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő óvodatitkár

Személyi feltételek

15 fő

8. Gyermekcsoportok

1.
2.
3.
4.

Csoport

Korcsoport

Süni csoport
Cinke csoport
Pillangó csoport
Katica csoport

3 évesek
3-4 évesek
4-5 évesek
5-6 évesek

9. Nevelőmunkát segítik
 Bartis Helga óvodapszichológus:
 Lisznyai Beáta utazó logopédus:



Tényleges
létszám
16 fő
27 fő
28 fő
27 fő
98 fő

SNI
2 fő
1 fő
1 fő

SNI
3 fő
-

Számított
létszám
16 fő
28 fő
28 fő
28 fő
100 fő

hétfő
kedd 10 – 12 óra
csütörtök 8 – 10 óra
Bognár Réka óvodai szociális segítő: szerda 8-9 óra
Kárpáti Marian, családsegítő munkatárs: Faluházban kedd – szerda 8-12
csütörtök 12-16

ebből
BTM
-

