NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2015-2016. NEVELÉSI ÉV
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet
23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:
I. Szervezeti, személyzeti adatok
A közfeladatot ellátó szerv: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
8253 Révfülöp Óvoda köz 20.
Tel/fax: 87/464-148
e-mail: ovoda@revfulop.hu revfulop.ovoda@gmail.com
OM azonosító: 036940
Elérhetőség a fenti címen és telefonon.
A szervezet, felépítése az SZMSZ-ben.
Óvodavezető: Vókóné Bognár Ibolya
Tel/fax:87/464-148
Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján.
Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda fenntartója, működtetője:
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás
8253 Révfülöp, Villa Filip tér. 8.
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A Révfülöpi Óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó adatok, a rá
vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályok vagy
ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
megtalálható az SZMSZ-ben.
2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:
1. óvodás gyermekek személyes adatai
2. közalkalmazotti nyilvántartás
3. törzskönyv
A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rendelete alapján.
4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi
törvény betartásával történik.

5. Különös és egyedi közzétételi lista:
Különös közzétételi lista: a jogszabályban egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra
vonatkozóan meghatározott lista. A közoktatási intézmények által alkalmazandó különös közzétételi
listát a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
a) Felvételi lehetőség:
• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés]
• Felmentés
• A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2) bekezdés]
Öt éves kortól a gyermek, napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni. (öt
éves kortól nincs felmentési lehetőség!)
Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:
Tanköteles életkorú.
• Óvodaköteles korú ( 3 éves ) gyermek 2015. szeptember.01-től.Tanköteles életkorú.
• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
• Hátrányos helyzetű
• Körzethatáron belül élő gyermek:Révfülöp, Balatonrendes, Ábrahámhegy, Salföld.
• Körzethatáron kívül élő gyermek
b) A beiratkozás ideje:
2016. április 25.-27. között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.
Révfülöp Óvoda, csoportjainak száma: 2
c) Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 380.-FT/nap/fő
A törvény rendelkezései 2015. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
2015.évi LXIII.törvény 1.§(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.törvény (továbbiakban:Gyvt.)151.§(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5)A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként
kell biztosítani (a továbbiakban:ingyenes étkezés)
a)a bölcsődei ellátásban vagy óvodanevelésben részesülő gyermek után, ha
aa)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab)tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac)olyan családban él amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad)olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelem adóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
(2015-ben ez 89.407,5 Ft)
ae)ha a gyermeket nevelésbe vették.
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.
A kedvezményre jogosító nyilatkozatot külön forma nyomtatványon intézményünkhöz kell
benyújtani.
d) A fenntartó értékelése:
A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, megállapításokat a Fenntartó
készíti el.
e) óvodai nevelési év rendje:
Feladatellátási-hely 001.

Nyitvatartási idő

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
8253 Révfülöp Óvoda köz.20.

7.00- 16.30

A nevelési év 2015. szeptember 1.-től, 2016. augusztus 31.-ig tart.
Intézményünk a 2015/2016. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi
időszakokban tarthat zárva:
• 2015. december 18.-2016. január 4. közötti időszakban
• 2016. A nyári zárva tartás ideje alatt, a fenntartói rendelet alapján
• A zárás időtartama: 4 hét:
• Tervezetten: 2016. 08.01.- 08.26 .
A nyári nagytakarítás időpontjáról időben -2016 február 15.-ig- jól látható helyen a faliújságon,
szülőiértekezleten valamint írásban értesítjük a szülőket. Kővágóörs, Köveskál, Révfülöp
óvodavezetői, ill. Intézményfenntartók megállapodást kötnek, engedélyezik, a zárvatartó óvoda
gyermekei részére, hogy a nyitva lévő óvoda fogadja a gyermekeket.
A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a 2015/16-es nevelési év során 3 nap
nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely időpontokról a
szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső
továbbképzésekre használja fel.
Nevelés nélküli munkanapok:
2015.
augusztus 27.: Nevelési év nyitó értekezlet: A nevelési év, munkaterv megbeszélése.
Önértékelési csoport feladatainak megbeszélése.
2016. február 6.: A félév eredményeinek megbeszélése, Pedagógia Program beválásának
megbeszélése.
2016. június 6.: Nevelési év záró értekezlet, Téma: A nevelési év eredményei, az elkövetkező
nevelési év tervezése.

A kötelező óvodáztatásban részt vevő gyermek hiányzása az óvodából
2015. szeptember 1-től
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező,3 éves kortól, akit nem
mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az óvodában.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő írásbeli kérelmére a gyermek a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott
a távolmaradásra,
b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási
kötelezettségének eleget tenni.
Orvosi igazolás szükséges:





óvodai felvételkor
a gyermek betegsége után
ha az óvodapedagógus előző nap betegségre utaló tünetekkel, láz adta át a gyermeket
szüleinek,
óvoda orvosa által előírt eset

Fogadóóra:
Óvodavezető 1-2. hét: hétfő: 7.00-8.00-ig, 13.00-14.00-ig
3-4. hét hétfő: 8.00-10.00-ig.
Óvónők:minden hét: kedd:13.00-14.00-ig.
Szükség esetén a csoportélet megzavarása nélkül a megbeszélt időpontban.
f) ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./
g) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
-SZMSZ
-Éves Munkaterv
- Intézményi Elvárás Program, öt éves Önértékelési ciklus tervezése, pedagógus, vezető önértékelés
2015/2016 nevelési évben készül.
A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül.
h) Óvodapedagógusok száma:
Révfülöp óvodapedagógusainak száma: 4 fő

i.)Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus

4 fő

Főiskolai végzettségű szakvizsgát tett vezető óvodapedagógus szak

1 fő

Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett fejlesztő- pedagógia pedagógus

1 fő

j.) Dajkák száma:
Révfülöp Óvoda dajkáinak száma: 2 fő
k) Dajkák szakképzettsége:
DAJKÁK VÉGZETTSÉG SZERINT
Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka, valamint

FŐ
1 fő

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka
8 általánost végzett dajka

1 fő

n) óvodai csoportok száma:
Az óvoda csoportjainak száma: 2 csoport
o) Az óvodai férőhelyek száma:
Az óvoda férőhelyeinek száma: 50 fő
p) óvodai csoportok :
Katica csoport, kis-középső: 19 fő
Kovács Kálmánné óvónő
Vókóné Bognár Ibolya óvónő
Szabóné Szabó Andrea dajka
Süni csoport, középső-nagy csoport: 25 fő
Kónya Balla Zsuzsanna óvónő
Némethné Turbéki Tünde óvónő
Károlyi Ferencné dajka

Révfülöp,2015.09. 01.

Vókóné Bognár Ibolya
óvodavezető

