KÖZZÉTÉTELI LISTA
2018-2019 NEVELÉSI ÉV
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:
1. Az óvoda adatai:
Az óvoda neve:
Székhelye:
Telephelye:

Tündér-tavi Óvoda
9144 Kóny, Petőfi u. 40/B Tel: 96/530-001 és 96/530-002
9164 Markotabödöge, Közkapu u. 12. Tel: 0620/293-1211

E-mail cím: kony@tundertaviovoda.t-online.hu
Honlap: www.tunder-taviovoda.hu
Nyitvatartási idő:
Kóny:
6.30- 16.30
Markotabödöge:
8.00-16.00
Óvodavezető: Tuba Csilla
2. Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége: (október 1.)

Óvodapedagógus főiskolai
végzettséggel,
határozatlan idejű kinevezéssel
ebből óvodavezető,
óvodavezető helyettes

Kóny
6

Markotabödöge
2

összesen
8

1
1

1
1

3. Nevelő-oktató munkát segítők: iskolai végzettsége, szakképzettsége:

óvodai dajka
ebből dajkai végzettséggel
ebből egyéb szakképesítéssel
is rendelkező
érettségivel is rendelkező
általános iskolai
végzettséggel rendelkező
pedagógiai asszisztens
nevelő-oktató munkát segítők összesen:

Kóny
3
2
2
1
1

Markotabödöge
1

1

1
4

összesen
4
2
2
1
2
1

1

5

4. Óvodai nevelési év rendje
Nevelési év:
2018. szeptember 01-től

2019. augusztus 31-ig

Szorgalmi idő:
2018. szeptember 01-től
2019. május 31-ig
2019. június 1-től augusztus 31-ig nyári élet zajlik.
Az új gyerekek fogadása : 2018. 09. 01-től a felvételi szabályzatot figyelembe véve.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél
éven belül betölti… Ebben az esetben a felvételről a felvételi szabályzatnak megfelelően
dönt az óvodavezető. A kónyi óvodába csak abban az esetben vesszük fel a 2,5 éves
gyermekeket, ha az anya dolgozni megy, és a családi bölcsőde nem tud férőhelyet
biztosítani számára. Markotabödögén a 2,5 éves gyermek is felvehető abban az esetben,
ha minden 3 évesnek biztosított a férőhely.
Óvodai szünetek:

KÓNY:
Búcsú hétfő
Téli zárva tartás
nyári működés indokolt
esetben csoportösszevonással
Nagytakarítási munkák miatti
zárva tartás

2018 október 1.
2018. december 24. – 2018. jan.1. nyitás: 2019. jan.2.
2019. július 8.- augusztus 10.
2019. aug. 5 és 10. között a nyitva tartás az igények
függvényében változtatható
2019. augusztus 5.- augusztus 23.
nyitás: aug. 26
2019. augusztus 10. –augusztus 23.

MARKOTABÖDÖGE:
Búcsú hétfő
Téli zárva tartás
Nagytakarítási munkák miatti
zárva tartás

2018. nov. 5.
2018. december. 20 –2019. január 1.
nyitás: jan. 2.
2019. augusztus 5-. – 23 . nyitás: aug. 26.

Óvodai beíratás
KÓNY
MARKOTABÖDÖGE

2019. április 24.
2019. április 25.
2019. április 26.

8.00-16.00
8.00-12.00
8.00-12.00

Nevelés nélküli munkanapok: ( Kóny, Markotabödöge.)
2019. március 8. ( Ki Mit Tud)
2019. június 14. ( Tanulmányi kirándulás)
Óvodai élethez kapcsolódó ünnepek időpontja:
Karácsony
farsang
húsvét
anyák napja
Gyereknap
nagycsoportosok
búcsúztatása
évzáró családi nap

Kóny
December 20.
Február 15.
Április 17.
Május 3. és 6.
Május 24.
Május 31.

Markotabödöge
December 19.
február 15.
április 17.
május 3.
május 24.
------

június 1.

----

Egyéb ünnepek:
Mikulás napja, „Zöld napok, megemlékezés az 1848-as szabadságharcról ,
Kónyban: Ovi-nyitogató, Mihály nap, Luca napja,
Szülői értekezletek:
Kónyban:
Markotabödögén:

2018. aug. 28. szept. 19.
2018 szept. 20.

és
és

2019 január 22.
2019. január 23.

Gyerekekre vonatkozó létszámadatok: 2018. október 1.
Kis-csoport

KÓNY

katica

Középső
csoport
maci

KözépsőNagy-csoport
pillangó

16

28

26

Vegyes
csoport
csiga

összesen

70

MARKOTABÖDÖGE
összesen

16

16
86

Gyerekekre vonatkozó várható ( becsült) létszámadatok: 2019. május 31.
Kis-csoport
katica
Kóny-Markotabödöge

27

Középső
csoport
maci
28

Középső-Nagycsoport
pillangó
26

Vegyes
csoport
csiga
16

összesen

97

Kóny
Fenntartó által engedélyezett csoportok száma
Férőhelyek száma:

3
90 fő

Markotabödöge
1
25 fő

Étkezési térítési díj, beszedésének módja, kedvezmények:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő
módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1. napjától
módosulnak a gyermekétkeztetés szabályai.
Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.
Ennek megfelelően nem kell étkezési térítési díjat fizetni abban az esetekben, ha
• a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg, vagy fogyatékos,
• ha a családban tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• ha a családban három, vagy több gyermeket nevelnek,
• ha a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
• ha a családban 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,
Kónyban:
Az étkezési térítési díjat a kötelezettek előre fizetik. A tárgyhónapot követő hónapban
történik az esetleges túlfizetés, illetve hátralék figyelembe vétele.
A térítési díjat minden hónap 5-én kell befizetni. A térítési díjat előre egy hónap időtartamra
szedjük.
Amennyiben a kijelölt befizetési nap szabad- ünnepnapra esik, a befizetést előtte, vagy utána
tartjuk. A befizetés órái: 7.30- 10.00.
A térítési díj összege: 406 Ft / nap ( tízórai, ebéd, uzsonna)

Markotabödöge:
Az étkezési térítési díjat a kötelezettek előre fizetik. A tárgyhónapot követő hónapban
történik az esetleges túlfizetés, illetve hátralék figyelembe vétele.
A térítési díjat minden hónap 5-én kell befizetni. A térítési díjat előre egy hónap időtartamra
szedjük.
Amennyiben a kijelölt befizetési nap szabad- ünnepnapra esik, a befizetést előtte, vagy utána
tartjuk. A befizetés órái: 8.00- 10.00.
A térítési díj összege: 400 Ft / nap ( tízórai, ebéd, uzsonna)

Az óvoda alapdokumentumai ( Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend és a
Pedagógiai program) megtalálhatók az óvoda honlapján

