Különös közzétételi lista
2018/2019. nevelési év
Jogszabályi alapja: a 229/2012 (VIII. 28. ) Korm. Rendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról 23. §.
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:
Az intézmény jellemző adatai:

 Neve: Elek Város Óvoda- Bölcsőde
 OM azonosító száma: 028172
 Székhelye: I. sz. Elek Város Óvoda- Bölcsőde, 5742 Hősök útja 9.

Az intézmény telephelyei:
 II. sz. Óvoda Elek, 5742 Elek, Kétegyházi út. 20.
 III. sz Óvoda, Bölcsőde Elek, 5742 Kétegyházi u. 91.
 Statisztikai törzsszáma: 633392
 Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszáma: …………………………………...
 A számlát kibocsájtó pénzintézet neve és címe: OTP Bank Elek, …11733113-

16655025…………………..
 Működési körzete: Elek Város közigazgatási területe
 Csoportok száma: 6+1 mini bölcsődei csoport
-

székhelyén:

2

-

I. telephelyén :

2

-

III. telephelyén:

2 + 1 mini bölcsődei csoport

Engedélyezett maximális gyereklétszám: 141+7 fő /bölcsőde/
-

székhelyen:

48

-

II. telephelyen:

46

-

III. telephelyen: 47

-

III. telephelyen bölcsőde: 7 fő

Az óvoda fenntartója, irányítója és felügyeleti szerve

-

megnevezése: Elek Város Önkormányzata

-

székhelye: 5742 Elek, Gyulai u, 2.

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Alaptevékenységi szakágazat:851020 Óvodai nevelés

Kormányzati funkció szerinti megjelölése:

091110 -

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 -

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai

091130 -

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 -

Óvodai nevelés, ellátás működtetési szakmai feladatai

104031-

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Óvodavezető: Gál Attiláné
Tel: (66) 240-137 E- mail: ovoda2@elekctv.hu
Óvoda elérhetőségei:

Székhely:

I. sz. Elek Város Óvoda- Bölcsőde 5742 Hősök útja 9. /T: (66) 240-137
II. sz. Elek Város Óvoda- Bölcsőde 5742 Kétegyházi u. 20. /T: (66) 240-418/
III. sz. Elek Város Óvoda- Bölcsőde 5742 Kétegyházi u. 91. /T: (66) 240-493/

Óvodai étkezés intézményünkben:

Az étkezési kedvezményekre a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1) bekezdésének a.) pontja
szerinti ingyenes óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szabályok.
Az óvodai nevelési év rendje:

Nyitvatartási idő: 6:00- 17:00 óráig
Bölcsődei nyitva tartás: 7:00- 17:00 óráig
A nevelési év 2018. szeptember 3-től 2019. augusztus 31-ig, a szorgalmi idő
szeptember 3-tól május 31-ig tart.
Intézményünk a 2018/2019-as nevelési évben a fenntartó engedélye alapján az
alábbi időszakban tarthat zárva:



2018. október 26- tól november 5- ig / szülői igényfelmérés
alapján ügyelet a III. sz. Elek Város Óvoda- Bölcsőde
telephelyén, Kétegyházi u. 91.



2018. december 21- től - 2018. január 3- ig / szülői
igényfelmérés alapján a kijelölt ügyeletes óvodában III. sz.
Elek Város Óvoda- Bölcsőde, Kétegyházi u. 91.



2019.április 17- től – április 24- ig/ szülői igényfelmérés alapján
a kijelölt óvodában III.sz. Elek Város Óvoda- Bölcsőde,
Kétegyházi út. 91.



2019. június 15- augusztus 31-ig összevont csoporttal
működtetve, a III. sz. Elek Város Óvoda- Bölcsőde, Kétegyházi
u. 91. fogadja a gyermekeket.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján óvodánkban 5 nap nevelés
nélküli munkanapot szervezünk a tanév során. Ezen munkanapok időpontjáról
a szülőket legalább 7 nappal korábban tájékoztatjuk.
megelőzően közzététel/
Ünnepek, ünnepélyek szervezése Beiratkozás ideje:
2019. április vége az óvodavezető intézkedése alapján, fenntartói engedéllyel. /
1 hónappal a beiratkozást megelőzően közzététel./
Az intézményben az ünnepek szervezésére vonatkozó rendet a Pedagógiai
Programnak és az éves munkaterv tartalmazza.
Az intézmény működését maghatározó dokumentumok:
A törvényes működést az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban
álló- alap, és kiegészítő dokumentumok, belső szabályzatok határozzák meg.
-

Alapító Okirat

-

Helyi Nevelési Program

-

Éves munkaterv

-

SZMSZ és mellékletei

-

Házirend

A dokumentumoknak a helyben szokásos módon nyilvánosságot biztosítunk.

Dolgozók

Létszámadatok

Óvodapedagógusok száma
kisgyermeknevelő-gondozó
Pedagógiai asszisztensek

12 fő
1 fő
2 fő

Dajkák

7 fő

Segítő munkatárs

óvodatitkár 1 fő

Külső segítő szakemberek
„sajátos nevelési igényű” gyermekek
speciális fejlesztésének megfelelő
aktuális létszámban
Képzettség aránya
- Főiskolát végzett óvodapedagógusok
/alapdiploma/ száma

logopédus 1 fő
gyógypedagógus 1 fő
TSMT fejlesztő 1 fő
Képzésben részt vettek száma
12 fő

- Nemzetiségi főiskolát végzettek
száma / német, román/

5 fő

- Fejlesztőpedagógus végzettségű

1 fő

- Közoktatási vezető

1 fő

- Szakvizsgázott pedagógus,
közoktatás vezető

3 fő

- Gyógytornász

- Hittan
- Szakképzett dajkák száma

2 fő
7 fő

- Pedagógiai asszisztens képesítés

1 fő

-Főiskola szintű kisgyermeknevelő

1 fő

Elek, 2018. 09. 03.

Gál Attiláné
…………………………………
óvodavezető

