Különös közzétételi lista
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
2013/2014-es év
Pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák iskolai végzettsége
és szakképzettsége

Pedagógusok
összesen
16 fő

Ebből
Főiskolai
Szakvizsgával Középfokú
végzettséggel rendelkezők végzettséggel
száma
rendelkező
rendelkezők
száma
15 fő
6
1 fő

Nevelő munkát
közvetlenül segítő
dajkák száma
8 fő

Pedagógiai
asszisztens

3 fő

Ebből

Érettségivel rendelkezők
száma
-

Okj-s dajka
végzettséggel
rendelkezők száma
8 fő

Intézmény óvodai csoportjainak száma: 11

Telephely neve:
Garay úti óvoda
1. Kacsa csoport
2.Törpike csoport
3.Katica csoport

Csoport típusa

Beírt létszám

Vegyes életkorú
50 fő
csoportok
Nyitvatartási idő: 645-1630

SNI-vel növelt
létszám
53 fő

Telephely neve:
Hajnal úti óvoda
1.Maci csoport
2.Pöttyös csoport

Csoport típusa

Beírt létszám

SNI-vel növelt
létszám

Vegyes életkorú
csoportok

40 fő

-

Nyitvatartási idő: 645-1630

Telephely neve:
Kossuth úti
óvoda
1.Cica csoport
2.Mókus csoport
3.Katica csoport

Telephely neve:
Zádor úti óvoda
1.Mókus csoport
2.Ficánka csoport
3.Napocska
csoport

Csoport típusa

Beírt létszám

Vegyes életkorú
54 fő
csoportok
Nyitvatartási idő: 645-1630

SNI-vel növelt
létszám

55 fő

Csoport típusa

Beírt létszám

SNI-vel növelt
létszám

Vegyes életkorú
csoportok

60 fő

61 fő

Nyitvatartási idő: 645-1600

1. A nevelési év rendje
A nevelési év rendje:
Az intézményünkben a munkát nevelési évenként kell megszerveznünk.
A nevelési év, azaz idő, mely alatt az adott nevelési, felkészítési feladatokat el
kell látni.
Nevelési év:
Szorgalmi időszak:

2013. szeptember 1.-től - 2014. augusztus 31.-ig
2013. szeptember 1.-től – 2014. május 31.-ig

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
Nevelés nélküli munkanapokat a törvényi szabályozást figyelembe véve
tervezzük. A szülőket erről időben értesítjük. Felügyeletet az igényeknek
megfelelően biztosítjuk.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása, a nevelőtestület
hatáskörében meghatározva:
Dátum
2013. augusztus hó.....nap
2013 év november hó…. nap

Felhasználás
Tanévnyitó értekezlet
,,Jó gyakorlat” vétele, tréning

2014 év április hó ….. nap

Nevelési értekezlet

2014 év június hó…. nap.
2014. június hó.....nap

Pedagógusnapi kirándulás
Tanévzáró értekezlet

Szülői értekezletek: Szeptember 16-30-ig
Február 3-14-ig
Május 19-30-ig
A négy óvodában folyamatosan tartjuk a szülői értekezleteket.

Fogadó órák: Igény szerint előre megbeszélés alapján.
Nyílt nap: szeptember (szüreti mulatság, egészség nap, kézműves nap)
Február (farsang)
Május (gyermeknap, egészségnap)

A szünetek időtartama
Az óvoda működését érintő szünettel kapcsolatosan a miniszteri rendelet a nyári
zárva tartásról rendelkezik. E szerint az óvoda zárva tartásáról legkésőbb az
adott év február 15.-ig a szülőket tájékoztatjuk.
Nyári zárva tartás ideje: 2014. július 28-tól 2014. augusztus 22-ig.
Nyitás: 2014. augusztus 25.
Nyári ügyeletet a Kossuth úti óvodában tartunk.
Ideje: 2014. június 16-tól 2014. július 25-ig.

A munkaidő beosztás, a munkarend kialakításának rendje:
• Szülői óvodahasználati igények felmérése
• Nyitvatartási időre vonatkozó javaslat az óvoda vezetője felé
• Teljes nyitvatartási időre vonatkozó munkaidő beosztás kialakítása oly
módon, hogy az tartalmazza a gyermeklétszámhoz igazodó felnőtt létszámot
• Az SZMSZ-ben foglaltak szerint a nevelés nélküli munkanapokról időben
tájékoztatjuk a szülőket, fölmérjük ezekre a napokra is a gyermek elhelyezési
igényeket

Kunhegyes, 2013. október 17.

Fábián-Major Anikó
intézményvezető

