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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/18
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az óvoda megnevezése:

Mesepalota Óvoda
Címe, elérhetősége:7621 Pécs József utca 31
Tel: 72/ 225-952
E-mail: kolpingmesepalotaovoda@gmail.com

OM azonosító

200125

Intézményvezető:

Feulené Rajcsik Nóra

1.Tájékoztató a felvételi lehetőségekről:
A 2011 évi köznevelési törvény 8. § (1) alapján: Az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
feltéve, hogy minden, hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
A gyermek a harmadik életévének betöltése után bármikor felvehető, melyről a
férőhelyek ismeretében az óvoda vezetője dönt.
A beiratkozás ideje, az engedélyezett csoportok száma:
Az óvodai jelentkezések idejéről és módjáról minden év február közepéig hirdetményt
teszünk közzé, amely tartalmazza a beiratkozás módját és idejét.
A beiratkozás ideje a 2018/19- es nevelési évre vonatkozóan 2018.április 23,24,
7.30-15 óra között.
Ezt követően az üres férőhelyek beteltéig folyamatos a felvétel.
2. Az engedélyezett csoportok száma 1 csoport.
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3.Díjfizetési kötelezettségek:
Az étkezéseket a Fény Kft biztosítja gyermekeink számára. 10 óráig lehetőség van a
másnapi étkezés lemondására, ilyenkor az étkezés díja a következő hónapban
visszatérítésre kerül.
A befizetésekre minden hónap első illetve második szerdáján kerül sor 8-14 óráig.
Lehetőség van az átutalásos fizetésre is, ennek határideje minden hónap 15-e.
Étkezési térítési díj
Tízórai: 130 Ft
Ebéd: 410 Ft
Uzsonna: 130 Ft
Térítési díj összesen: 670Ft /nap
A három vagy több gyermeket nevelő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermeket
nevelő, illetve a gyerekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő
családokat, és akit nevelésbe vettek, valamint akinél az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az előírt összeget, étkezési térítési díjkedvezmény illeti meg. Ennek
igénylési feltételeiről az intézményvezető ad felvilágosítást.
Az alapítványi támogatási díj befizetésének rendje:
Óvodánkban a szülők a gyermekek ellátását támogatási díj megfizetésével segítik.
Az alapítványi támogatási díj összegét - a következő nevelési évre vonatkozóan- az
óvoda javaslatára, az óvodaszék véleményének kikérésével, a fenntartó határozza
meg. Az óvoda a támogatási díjról a szülőket, minden év június 30.-ig hirdetmény
formájában tájékoztatja. A támogatási díj a 2017/18-as nevelési évben 25000 Ft /hó.
A fizetés időpontja egybeesik az étkezési térítési díj fizetésének határidejével.

4. Az óvoda nyitva tartása: A hét öt munkanapján: 7. 30 órától 16.30 óráig

5. Jelentősebb rendezvények, események:


Márton nap



Mikulás ünnep
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Karácsony



Farsang



Húsvét



Anyák napja



Apák napja



Évzáró kirándulás

6. A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapítások:
I. 2015. október 20-án pedagógusminősítésre, került sor 100%-os eredménnyel
pedagógus II.-besorolták a minősített pedagógust.
II. 2016 májusában vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt óvodánkban. Az
ellenőrzés megállapításai:
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek

Az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási
alapelvek, célok és feladatok meghatározása. A differenciáló, az egyéni tanulási
utak kialakítását célzó nevelés, tanulástámogató eljárások, a hatékony gyermeki
egyéni fejlesztés, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális támogatása.
Fejleszthető területek

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek

Az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek
közvetítése, beépítése a pedagógiai munkába, vezetői pályázatával összhangban.
A külső és belső változásokra való konstruktív reagálás, a változtatások
szükségességének felismerése.
Fejleszthető területek

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek

Az új szakmai információk keresése, azok elsajátítása, alkalmazása.
Fejleszthető területek

Tudatosabb vezetési stílus érvényesítése a nevelőtestülettel való
együttműködésben.
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
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Kiemelkedő területek

A belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakítása és
működtetése, az óvodapedagógusok által vezetett tevékenységek ellenőrzésében.
Szakszerű, tapintatos konfliktusmegoldás
Fejleszthető területek

A munkatársak felelősségének és hatáskörének kibővítése. A továbbképzési
program, beiskolázási terv készítése, hatékonyabb megvalósítása.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek

Az intézmény, mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos
működtetése. Az intézmény működését és az óvodapedagógusokat érintő
jogszabályi változások naprakész nyomon követése, tájékoztatás nyújtása.
Hatáskörének megfelelő hatékony együttműködés a fenntartóval az emberi,
pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében
Fejleszthető területek

Az intézmény szakmai kapcsolatainak kiszélesítése.
III. 2017. március 14-én ismét pedagógust minősítettek óvodánkban, aki 98%-os
eredménnyel megkapta a pedagógus II besorolást.
IV. Intézményi tanfelügyelet volt óvodánkban 2017.09.22-én. Az eredmények sajnos
még nem ismertek.
7. A szervezeti működési szabályzat, a házirend, pedagógia program
megtalálható a honlapon: www.mesepalota.eu,
8. Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok végzettség szerint:
Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

2 fő

Felsőfokú végzettségű részmunkaidős óvodapedagógus

1fő

Ebből: szakvizsgát tett (közoktatási vezetői) intézményvezető

1fő

Újabb szakképzettséget szerzett óvodapedagógus

2 fő

Közoktatás vezetői szakképzettség

1 fő
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Szociálpedagógus szakképzettség

1 fő

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség

1 fő

Művészetterapeuta -zeneterápiás specializáció- szakképzettség

1 fő

Pedagógia asszisztens végzettségű dajka

1 fő

Szakképzett dajkák száma:

2 fő

9. A óvodai nevelési év rendje
A nevelési év szeptember 01.-től – augusztus 31.-ig tart.
Az óvoda nyári zárva tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy
a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen. Az
intézményvezető a zárva tartás pontos idejét legkésőbb minden év február 15.-ig a
szülők tudomására hozza.
Az ünnepek és megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról országos és helyi
rendelkezések figyelembe vétele mellett –hét nappal előbb- értesítjük a szülőket.
A nevelésnélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról szintén hét nappal
előbb tájékoztatjuk a szülőket. Nevelési évenként 5 nap vehető igénybe melyről a
nevelőtestület dönt. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési
értekezletek megtartása, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.
A tavaszi, őszi téli szünetek idején óvodánk a fenntartóval való egyeztetés és a
szülők tájékoztatását követően zárva tart.
Kelt. Pécs 2017.10.20.
Feulené Rajcsik Nóra
intézményvezető
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