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Közzétételi Lista
Sorkifaludi Bokréta Óvoda
A 2018/2019. nevelési év helyi rendje
A jelentkezés és a beiratkozás rendje 2018/19. nevelési évre
A felvételi lehetőségek
Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:
Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
Az óvodába elsősorban azt a gyermeket kell felvennünk, átvennünk, akik az óvodánk
körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
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, szobatiszta, egészséges, és erről
orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvodapedagógusnak.
2019. augusztus 31.-ig a 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni,/ 20192020-as nevelési évre / ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első
napjától(2019. 09. 01-től). A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a
fenntartót, ha a 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által
kapott nyilvántartás alapján.
Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:
•
•
•
•
•
•

Óvodaköteles korú
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Hátrányos helyzetű
Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
Körzethatáron belül élő gyermek
Körzethatáron kívül élő gyermek

A beiratkozás tervezett időpontja a 2019/20. nevelési évre: 2019. április 29-30.
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A nevelési idő
/a 47/2013. (VII. 4.) (VI. 8.) EMMI rendelet 2. §- a alapján/
2011.évi CXC törvény 4.§ 19. pontja értelmében:
Az intézményünkben a munkát nevelési évenként kell megszerveznünk.
A nevelési év az az idő, mely alatt az adott nevelési, felkészítési feladatokat el kell látni.

2018. szeptember 01-től 2019. augusztus 31-éig tartó időszak.
A nevelési év: 2018. szeptember 1.- 2019. augusztus 31.-ig tart
Az óvodát kezdő új gyerekek fogadása 2018. szeptember 1.
Az őszi-téli- tavaszi foglalkozási rend:2018. szeptember 1.-től- 2019. május 31.-ig tart.
Nyári foglalkozási rend: 2019. június 1.-től augusztus 31.-ig.

Az óvoda nyitva tartása
Az óvoda nyitvatartási ideje: 07:00 órától 17:00 óráig.
A nyitva tartás teljes időtartama alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek nevelését.

A nyári zárás tervezése
A nyári zárás tervezett időintervalluma 2019. július 15-től augusztus 11-ig.

A nevelés nélküli munkanapok rendje
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
/a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 4. §- a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.
§ (2) bekezdés a) pontja alapján/
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása:
a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
2018. 10.12 . - Őszi nevelőtestületi értekezlet
2019. 01.18. - Féléves nevelőtestületi értekezlet
2019. 03.22. - Tavaszi nevelőtestületi értekezlet
2019. 06.07. - A nevelési év évzáró értekezlete
2019. 08.27. - Nevelési évet nyitó értekezlet
/A nevelőtestületi hatáskörben meghatározott nevelés nélküli munkanapok felhasználása
történhet pl.:
- nevelési értekezlet (ek) céljára,
- ballagás, nevelési évzáró ünnepély,
- egyéb óvodai ünnepély, hagyományőrző programok napja, stb.
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- tantestületi kirándulás céljára./
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem
haladhatja meg. A szülő igénye esetén az óvoda a gyermek felügyeletét ellátja. Az óvoda
nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét
nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvodapedagógusok száma
Az óvodapedagógusok száma: 4 fő.
Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Sorszá
m

1

Pedagógus azonosító száma

Végzettsége

Szakképzettsége

Komárominé Kapustka
Lívia

főiskola

óvodapedagógus
óvodai menedzser

73213703631
2

Tóth Zoltánné

főiskola

73521568558
3

fejlesztőpedagógus

Tóth Tiborné

szakközépiskola

fejlesztőpedagógiai
óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus

736696970009
4

óvodapedagógus

Antalné Magyar Kinga
71645701474

nyelv és beszédfejlesztő
pedagógus

A dajkák száma
A dajkák száma 2 fő.
A dajkák szakképzettsége
Sorszám

Szakképzettség

Végzettsége

1

Hompasz Ottóné

dajka

2

Némethné Rozs Mónika

dajka

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma: 2
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férőhely száma: 50 fő
SORKIFALUDI BOKRÉTA ÓVODA
A csoport neve
1- Katica

Óvodapedagógusok

Dajka

Tóth Zoltánné

Hompasz Ottóné

Antalné Magyar Kinga
Tóth Tiborné
Komárominé Kapustka Lívia

2- Csicsergő

Némethné Rozs Mónika

Az óvodai ünnepek megünneplésének időpontja
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján/

Ősz

Tél

Tavasz

Az óvodai ünnepek, megemlékezések tervezett időpontjai.

Nyár
Felelős:

2018. október 18.--- Óvodai megemlékezés - Október 23.- Komárominé K. L.-Antalné M. K
2019. március 14.--- Óvodai megemlékezés - Március 15.- Komárominé K. L.-Antalné M. K.
SZM- Óvoda közös rendezvényei
2018.szeptember 14.--- -Szüreti délelőtt-hagyományőrzés – Tóth Zoltánné
2018.október 19.---------Őszi vásár-hagyományőrzés-Antalné M. Kinga
2018.november 09.------ Márton napi lámpás felvonulás-hagyomány őrzés - Komárominé K.L
2019.február 22.--------- Farsang-hagyomány őrzés-Komárominé K.L.
2019.május 24.-----------Családi-gyermek nap hagyományőrzés-Tóth Tiborné
„ májusi-fa” kitáncolás

Egyéb rendezvények, ünnepeink
2018. december 06. --- Mikulás az óvodában-Antalné m. Kinga-Komárominé K Lívia
2018. december 19. --- Karácsonyi ünnep óvodánkban-Tóth Z.- né - Tóth T.-né
2019. április 16. ------Húsvéti készülődés, nyuszi várás –Komárominé K.L.- Antalné M. K.
2019. május 06. ------- Anyák napja, édesanyák köszöntése-csoport óvodapedagógusai
2019. június 01. ------- Nagycsoportosok búcsúja, évzáró-csoport óvodapedagógusai
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Boldogságórák kicsiknek, nagyoknak
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra
ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.

Az egyes témakörök
sorrendben:
1. Boldogságfokozó
hála
2. Optimizmus
gyakorlása
3. Kacsolatok ápolása
4. Boldogító
jócselekedetek
5. Célok kitűzése és
elérése
6. Megküzdési
stratégiák
7. Apró örömök
élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10. Fenntartható
boldogság

Felelősök:

Határidők:

Tóth Tiborné

szeptember

Antalné Magyar Kinga

október

Tóth Zoltánné
Komárominé Kapustka Lívia

november
december

Tóth Tiborné

január

Antalné Magyar Kinga

február

Tóth Zoltánné

március

Komárominé Kapustka Lívia
Antalné Magyar Kinga
Tóth Tiborné

április
május
június

Születésnap: a gyermekek köszöntése a születésnapjukon.
Felelősök: az óvodapedagógusok
/ a szabadtéri programok időpontja az időjárás és a külső résztvevők elfoglaltsága miatt
változhat /
Részleges szünet:
Szükség esetén, ha személyi feltételek hiányában az óvoda működése nem oldható meg,
részleges szünet alkalmazható a szülői igények felmérése után.
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Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek,
fogadóórák időpontja
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján/
A nevelőtestületi értekezletek terve:
Értekezlet
dátuma
2018. október 12.

2019. január 18.
2019.március 22.

2019. június 7.

2019. augusztus
27.

Az értekezlet célja, főbb napirend
Őszi nevelőtestületi értekezlet
- Intézményi
Tanfelügyeleti
ellenőrzésre
készülésFélévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó
feladat meghatározó értekezlet
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata.
Időszerű feladatok, Tavaszi nevelőtestületi. ért.

Felelős
óvodavezető
Becs vezető
óvodavezető

óvodavezető

Nevelési évet záró értekezlet
óvodavezető
- II. Félévi munkát értékelő, következő félévre
vonatkozó feladat meghatározó értekezlet
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata.
Nevelési évet nyitó értekezlet/előkészítő, tájékoztató/
óvodavezető

A szülői értekezletek terve:
Értekezlet
dátuma
2018.10.04.
2019. 01.17.
2019.05.30.
2019.08.28.

Az értekezlet célja
Tájékoztató szülői értekezlet
Félévi szülői értekezlet
Évzáró szülői értekezlet
Tájékoztató szülői értekezlet

Felelős
óvodavezető
óvodavezető
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

A fogadóórák terve:
Fogadóóra
dátuma
2018. 09.26-27.
2018. igény
szerint.
2019. 01.07-08.
2019. igény
szerint
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Az értekezlet célja

Felelős

Iskolaérettség-fogadóóra
Általános fogadóóra

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

Iskolaérettség-fogadóóra
Általános fogadóóra

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
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