KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÉS K Ü L Ö N Ö S K ÖZ Z É T É T E L I L I S T A
2021-2022. nevelési év
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a ( 1-2)értelmében az alábbi
adatokat tesszük közre:
Az óvoda megnevezése
Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag
Óvodája
2730 Albertirsa, Arany J. u. 4.
Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,
elérhetősége

Tel./Fax: 0653371765
Óvodavezető: Fakan Zsuzsanna
vezető-helyettes: Fajkis Éva
e-mail: mustarmag@evangelikus.hu

Az óvoda fenntartója

Irsai Evangélikus Egyházközség
2730 Albertirsa, Luther u.3.

Alapító okirat kelte, száma
OM azonosító

2020.05.21. 12/2020.
032807

1. Óvodapedagógusok száma:
ebből
ebből
ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
Szakvizsgázott
Vezető óvodapedagógus

9 fő
1 fő
1 fő

2. Dajkák száma: 5 fő
ebből
ebből

konyhás dajka
dajka végzettséggel rendelkezik

1 fő
5 fő

3. Óvodatitkár száma: 1 fő
Pedagógiai asszisztensek száma: 1 fő

4. Óvodai csoportok száma
Óvodánk 4 vegyes csoporttal, integráltan működő intézmény.

Katica csoport

27 fő

Maci csoport
Pillangó csoport
Halacska csoport

20 fő
26 fő
27 fő

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. Az óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó adatok, a rá vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti
és működési szabályok az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege kihirdetésre került
2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:




óvodás gyermekek személyes adatai
alkalmazotti nyilvántartás
törzskönyv

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi törvény betartásával történik.

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év: 2021.09.01-2022.08.31-ig tart.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00-17.00 óráig
Intézményünk a 2021/2022. nevelési évben a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tart zárva:
Téli zárás: 2021. december 23. - 2022. január 2. nyitás 2022. január 3-án

Nyári zárás: 2022. július 18-augusztus 21 között
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:


2021.szeptember 24.



2021. december 22.



2022. január 17.



2022. március 2.



2022. április 19.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett
maximális gyereklétszámig. Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve,
hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
az óvodavezetőből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az alapító okirat szerint: 100 fő az ellátható
gyermeklétszám.

A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától.

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:






Óvodaköteles korú ( 3 éves ) gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Hátrányos helyzetű
Felekezeti hovatartozás
Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására

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. Jelentkezéskor jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek, melyet az intézmény a hatályos adatvédelmi
szabályok szerint vezet és tárol.
Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
Napi térítési díj: .-Ft/nap/fő, mely a gyermekek napi 3x történő étkezésének nyersanyag költsége.

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



Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben - a helyben szokásos módon - nyilvánosságot biztosítunk. A Házirend egy példánya minden szülő számára elküldésre kerül, melynek elolvasását aláírásával igazolja.

Nevelési évünk rendje:
Nyitvatartási idő: Munkanapokon 6-17 óra között
Alkalmaink rendje:
Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában és munkatervében meghatározottak szerint:

augusztus

27.

szülői értekezlet

szeptember

5.

tanévnyitó istentisztelet és gyülekezeti nap

szeptember

29

mesedélelőtt

október

8

szüreti délután

október

6

Aradi vértanuk

november

2-5

fényképezés

november

12

Márton nap

november

26

iskolakészültség- szülői értekezlet

december

6

Mikulás

december

11

Adventi játszóház

december

13-17

Adventi alkalmak

december

22

nevelés nélküli nap

január

6

vízkereszt

február

04, 12

március

15

márciusáprilis

28-01

farsang
Nemzeti ünnep
Nagyheti áhítatok

április

13

nyílt nap

május

1

anyák napi istentisztelet

május

2-6

anyák napja az óvodában

május

26

gyermeknap

május

27

ballagás

június

12

tanévzáró istentisztelet

Gazdálkodási adatok
Az óvoda gazdálkodási besorolása: önállóan működő intézmény

