Szabadszállási Általános Művelődési Központ
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A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Közzétételi lista 2021 – 2022. nevelési év
Az intézmény neve:
Szabadszállási Általános Művelődési Központ
Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde
Címe:

6080 Szabadszállás, Honvéd út 28.

Intézményvezető:

Pintérné Schusztek Erzsébet
ÁMK igazgató, óvoda szakmai vezető

Intézményvezető helyettes:

Szabó Mária

Vezető email címe

intezmenyvezetoamk@gmail.com

Vezető telefonszáma:

76/558 – 164

Óvodatitkár email címe:

ovodatitkaramk@gmail.com

Óvodatitkár telefonszáma:

76/558 – 163

Fenntartó:

Szabadszállás Város Önkormányzata

Székhelye:

6080 Szabadszállás Kálvin tér 1.

Alapító okirat száma

1-2/2021.

Az intézmény OM

201953

azonosítója
Az óvoda alapító okiratban
meghatározott feladatai

Maximálisan felvehető
gyermeklétszám

Óvodai nevelés keretében a gyermekek 3 éves kortól a
tankötelezettségük kezdetéig történő fejlesztése, továbbá
ellátja a Szakértői és rehabilitációs Bizottság
szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelését és oktatását integrált formában
gyógypedagógus
igénybevételével.
(Enyhe
fokban
mozgáskorlátozott, gyengén látó, enyhén értelmi
fogyatékos.)
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
200 fő
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BEIRATKOZÁS
Vonatkozó jogszabályok:

Óvodai felvétel, beíratkozás:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.
törvény
- A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény
- 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a
gyermekek védelme érdekében történő
módosításáról
- Hirdetmény az óvodai felvételekről
- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1)
bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás
idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően
legalább harminc nappal hirdetményt tesz közzé.
- A 2021-2022. nevelési évben a fenntartó által
meghatározott időpontban 2021. április 25-27-ig között
kerül sor.
- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel -
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harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a
gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt. 49. § (1)]. A
jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai
nevelési évben amennyiben azt a férőhelyek száma
lehetővé teszi - folyamatosan történik.
Értesítés a beíratkozásról:
(4) Az óvoda vezetője a) az óvodai felvételi, átvételi
kérelemnek helyt adó döntését írásban, b) a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli
a szülővel.
(1d) A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az
elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte,
elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke
óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
A szülő kötelessége:
(2) * A szülő gyermekét köteles beíratni a települési
önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott
időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól
felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett
gyermek
szülője,
ha
gyermeke
az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával
jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti,
előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A befizetés helye:

ÉTKEZÉS
„Nagyvendéglő” irodája, Dózsa György u. 1-2.

Befizetés ideje:

hétfőtől – csütörtökig 8 – 13,30 – ig, pénteken 8 – 12 óráig

Az étkezés lemondható, ill.
rendelhető:
06 76/ 353 – 442
Étkezési díj:
660 Ft
Fizetés módja:
készpénz
Az
ingyenes
étkezés Ingyenes étkezésben részesülhet, aki:
igénybevételéhez szükséges,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap,
hogy
szülő/törvényes
- három, vagy több gyermeket nevelő családban él,
képviselő kitöltse, és benyújtsa
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan
a 328/2011. (XII.29.) Korm.
családban él, ahol tartósan beteg, vagy fogyatékos
rendelet 6. mellékletében
gyermeket nevelnek,
szereplő nyilatkozatot.
- családjában a szülő nyilatkozata alapján az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a
kötelező
legkisebb
munkabér
személyi
jövedelemadóval,
munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át.
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Létszám adatok 2021. október 1.
Engedélyezett csoportlétszám: 8 (délelőtt – délután működnek)
Az óvoda gyermeklétszáma: 173 fő (+ 6 fő SNI, két főnek számít)= számított létszám 179 fő
Maci kiscsoport
Pillangó
Mókus kiscsoport
Nyuszi
középső
nagycsoport
2 óvodapedagógus
1 dajka

1 óvodapedagógus
1 fő tartósan távol
1 dajka

csoport
1 óvodapedagógus
1
pedagógiai
asszisztens
1 dajka
21fő
Süni nagycsoport

2 óvodapedagógus
1 dajka

2 óvodapedagógus
1 dajka

2 óvodapedagógus
1 dajka

1 óvodapedagógus
1
pedagógiai
asszisztens
1 dajka

21 + 1 SNI=22 fő

21 + 1 SNI=22 fő

22fő

23+1 SNI=24 fő
21+ 2 SNI=22 fő
Katica
középső Csibe nagycsoport

21+1 SNI=22 fő
Csiga kiscsoport

csoport
2 óvodapedagógus
1 dajka

23fő

Pedagógusok engedélyezett létszáma:18 fő
Pedagógus
2. Szakvizsgák
fokozatú 5 fő
ebből
óvodapedagógus 4 fő
gyógypedagógus 1 fő

Oklevelek

1.

•
•

Közoktatási vezető
Óvodai gyógytestnevelés

Német nyelvi és német
nemzetiségi
óvodapedagógus

2.

•

Környezeti nevelés
óvodai környezeti nevelő

Közlekedési szakreferens

3.

•

Játékszakértő

4.

•

Tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés
Preventív és korrektív ped.
pszichológia

•
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•

5.

Preventív
nevelés

és

differenciáló

Pedagógus 1. fokozatú: 9 fő óvodapedagógus
Szakvizsgák
1. közoktatási vezető
2. szakvizsga folyamatban: Fejlesztőpedagógus
3. preventív és korrektív ped. pszichológia szakvizsga
Gyakornok fokozatú: 2 fő óvodapedagógus
ebből 1 fő tartósan távol van.
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők engedélyezett létszáma: 11 fő
Dajka: 8 fő
érettségizett: 8 fő
dajkai végzettséggel rendelkezik: 6 fő
pedagógiai asszisztensi végzettséggel rendelkezik: 2 fő
2
fő
pedagógiai érettségivel rendelkezik: 1 fő
asszisztens
egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezik 1 fő
1 fő Óvodatitkár

egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

konyhai dolgozó

érettségivel rendelkezik 1 fő
dajkai végzettséggel rendelkezik 1 fő

A NEVELÉSI ÉV RENDJE 2021 - 2022
A nevelési év:
2021. 09. 01 – 2022. 08. 31.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 6, 15 – 17 óráig
Szorgalmi időszak:
2021. 09. 01. – 2022. 05. 31.
Nyári időszak:
2022. 06. 01. – 2022. 08. 31.

SZÜNETEK
Igényfelmérést végzünk minden iskolai szünet előtt a szülők körében.
(Ez az étkezés megrendeléséhez is fontos. A szülői nyilatkozat egyben a hiányzás igazolása
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és az étkezés lemondása.) Az óvoda nyitvatartása a gyermekek létszámához igazodik, ha a
gyermekek létszáma megengedi, összevont csoportokkal működünk.
Őszi szünet

2021. október 23 – november 01- ig tart. (5 munkanap)

Téli szünet

Az iskolai szünet időtartama: 2020. december 20. – 2021. január 3.
Abban az esetben, ha a szülők nem igénylik az óvodát, a szünet
időtartama: 2020. december 22 – 2021. január 02 –ig tart. (7 munkanap)
Az óvoda december 20-tól esetleg összevont csoportokkal működik.

Tavaszi szünet

2022. április 14 – április 19. -ig tart. (3 munkanap)

Nyári szünet

A fenntartó határozza meg a nyári teljes zárás időpontját (összesen 2 hét),
amely 2022. február 15-ig kerül kiírásra.

Programok, ünnepek, a nevelési év rendje
2021. szeptember 1. (szerda).
az év első nevelési napja
Szeptember 24. 15-órától
Szent Mihály napi vásár
Október 4.
Állatok világnapja
október 22. (péntek)
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
november 2. (kedd)
a szünet utáni első tanítási nap
november
Alapítványi rendezvény
November 19.
“Az óvoda névnapja”
December 1. Advent
várakozás, karácsonyi készülődés
városi rendezvény- egy nagycsoport műsort ad
December 3. péntek
Mikulás előtti napon a pedagógusok műsorral
kedveskednek
a gyerekeknek
December 6.

Mikulás az óvodában

December 13-16

Nyílt nap az óvodában
délelőtti tevékenység, karácsonyi készülődés
Karácsonyváró együttlét, a pedagógusok műsorral
kedveskednek a gyerekeknek

December 17. péntek

december 21. (kedd)
2022. január 3. (hétfő)
Január első hete

Január 6- március 2.
Február 18.
Március 15.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
a szünet utáni első tanítási nap
Újévi köszöntő egy nagycsoport műsorral készül az
óvodásoknak, kérésre előadják a városi Újévi
köszöntőn,
Gondozási Központban, Öregek otthonában
Farsang (a farsangi időszakban)
Farsang az oviban - bölcsiben
Megemlékezés 1848-ról. A csoportok nemzeti színű
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zászlót
készítenek. A kiscsoportosok hazaviszik. A
középsősök a
könyvtárnál lévő Petőfi szoborhoz. Nagycsoportosok
a Petőfi
Sándor utcába, a Petőfi ház emlékhelyéhez.
Március 22.
Víz világnapja
Húsvéti készülődés
április 13. (szerda)
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
április 20. (szerda).
a szünet utáni első tanítási nap
április 22.
A Föld napja
Április 25-29
Április 25-29.
Május 1.vasárnapja
Május 12.
Május utolsó és június első hete
Június első hete
2022. június 15. (szerda)

Óvodai, bölcsődei beiratkozás
Nyílt nap az óvodában
Anyák napja
Madarak és fák napja
Évzáró- ballagás, nagycsoportosok
Gyermekhét az óvodában-az óvodapedagógusok
programokkal kedveskednek a gyerekeknek
Pedagógus nap
utolsó iskolai tanítási nap

Nevelésnélküli munkanapok
Az óvodában 5 nevelésnélküli nap tartható. A nevelésnélküli munkanapokról legalább hét
nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk.
Előre tervezett időpontok:
2022.Nyár 1 nap csapatépítő kirándulás a dolgozók részére, iskolai szünet ideje alatt.
2022. Augusztus 31. Évnyitó értekezlet
A fennmaradó 3 napot esetlegesen továbbképzések megtartására fordítjuk, ha olyan
lehetőség adódik, amely továbbképzésen az egész nevelőtestület részt vehet.
Feltöltésre kerülnek továbbá az alábbi dokumentumok:
SZMSZ
Pedagógiai program
Házirend
Panaszkezelési szabályzat
Szabadszállás, 2021. 11. 11.

Pintérné Schusztek Erzsébet
ÁMK igazgató
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