DOBÓ SÁNDOR ÓVODA VEZETŐJÉTŐL
2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.
OM azonosító: 037 290

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2016.
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,
elérhetősége

Tagóvodák címe, elérhetőségeik

Alapító okirat száma
OM azonosító
Óvodapedagógusok száma
ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
ebből Szakvizsgázott
ebből Vezető óvodapedagógus
ebből Tanító
Dajkák száma
ebből dajkai végzettséggel rendelkezik
Óvodatitkár száma
Pedagógiai asszisztensek száma
Óvodai csoportok száma 2016/2017
TULIPÁN
HALACSKA
NAPOCSKA
CSICSERGŐ
KISKACSA
PILLANGÓ
MACI
KATICA
CSIPERKE
KISCSILLAG

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA
2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.
Telefon/fax: + 36 24 430 027
Mobil: +36 20 569 70 31
E-mail: buzaviraga@lachaziovi.hu
Intézményvezető: Orosné Dávid Ildikó
E-mail: ovodavezető@lachaziovi.hu
Búzavirág tagóvoda
2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 6/a.
Telefon: +36 20 569 70 32
E-mail: buzaviragb@lachaziovi.hu
Tagintézmény-vezető: Bodnárné Fekete Éva
Peregi tagóvoda
2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.
Telefon: +36 20 569 70 33
E-mail: pereg@lachaziovi.hu
Tagintézmény-vezető: Szabóné Markó
Katalin
3370-1/2016.
037 290
27 fő
25 fő
3 fő
2 fő
2 fő
13 fő
13 fő
1 fő
2 fő
13 csoport
14 fő*
23 fő*
23 fő*
17 fő*
15 fő*
24 fő*
24 fő*
25 fő*
18 fő*
17 fő*
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PILLANGÓ
MACI
KATICA
Az óvodai nevelési év rendje
A nevelési-oktatási intézmény nyitva
tartásának rendje

Az óvoda nyári zárása
Dobó Sándor Óvoda
Búzavirág tagóvoda
Peregi tagóvoda
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

15 fő*
18 fő*
19 fő*
* 2016.szeptemberi adatok
A nevelési év 2016.09.01. - 2017.08.31. tart.
Az óvodai nevelés első napja: 2016.09.01.
Az óvodai nevelés utolsó napja: 2017.08.31.
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik:
hétfőtől – péntekig
Nyitva tartás: 6.30 órától – 17 óráig
Intézményünk a 2016/2017-es nevelési évben
kizárólag a fenntartó engedélye alapján
tarthat zárva.
Nyári teljes zárás a Központi Konyha
zárásával megegyezően. (2017.07.17.-28.)
kezdete: 2017.06.19.
vége: 2017.07.28.
kezdete: 2017.07.17.
vége: 2017.08.25.
kezdete: 2017. 07.17.
vége: 2017.08.25.
2016.12.13. kedd
2016.12.21. szerda
2017.03.17. péntek
2017.04.28. péntek
2017.06.26. hétfő
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés
alapján történik. (Nkt.49.§ (1)
A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi
négy
órában
óvodai
foglalkozáson vesz részt.
Óvodánk a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig felveheti a
jelentkező gyermekeket, a fenntartó által
engedélyezett maximális gyermeklétszámig,
a fenntartó által elfogadott felvételi körzetek
szerint. Felvételnél körzetes gyermeket nem
utasítunk el!
Óvodai felvétel feltételei:
a. Betöltött 30 hónap
b. Ágy és szobatisztaság
• A
gyermekek
óvodába
járása
beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja
az óvodapedagógus és a szülők megbeszélése
alapján történik, a gyermekek fejlettségének
megfelelően és a gyermek érdekeinek
figyelembe vételével.
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A beiratkozásra meghatározott idő

Nyílt Napok

Az intézményben fizetendő térítési díj

• Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi
igazolás szükséges.
• Felvételről,
átvételről
az
intézményvezető, peregi tagintézményvezető dönt.
• Az óvodai felvételről hozott döntésről a
szülőt a jelentkezés utolsó napjától számított
21 munkanapon belül értesítjük.
• Csoportbeosztásról az intézményvezető, a
peregi,tagintézmény-vezető
dönt,
az
óvodapedagógusok és szülők véleményének
figyelembevételével
a
lehetőségek
mérlegelése mellett. A döntés-előkészítő
munkájához az intézményvezető májusban
véleménykutatást végez.
• Nem
magyar
vagy
kettős
állampolgárságú gyermek Magyarországon
való tartózkodásának dokumentumaival
igazoltan nyerhet felvételt, ha megfelel a
Ntk. 92.§ (1-6) bekezdésében foglaltaknak.
Az Alapító Okirat szerint a felvehető
maximális gyermeklétszám feladat ellátási
helyenként:
Összesen: 325 fő
• Dobó Sándor Óvoda: 100 fő
• Búzavirág Tagóvoda: 100 fő
• Peregi Tagóvoda: 125 fő
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről
közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a
helyben szokásos módon, (www.lachaziovi
honlapon, plakátokon és a Mi újságunk
hasábjain) a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább 30 nappal.
(A beiratkozás ideje: április utolsó hete)
2017.04.28. Beiratkozás utolsó napján
2017.05.20. Apák Napja
2017.06.10. Családi Juniális
Szülői igények alapján óvodapedagógusok
szervezésében.
Intézményben az étkezésért díjat kell fizetni.
Napi térítési díj: 433Ft/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti
meg, ingyenesen étkezhetnek:
• akiknek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér,
személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és
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Az intézmény működésével kapcsolatos
dokumentumok

Ünnepek, megemlékezések rendje

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz
nettó összegének 130%-át
(2016.évben: 95.960 Ft-ot)
• a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek
• a tartósan beteg vagy
fogyatékossággal élő gyermekek
• azok az egészséges gyermekek,
akiknek a családban nevelkedő
testvére – függetlenül az életkorától –
tartósan beteg vagy fogyatékos
• akiknek a családjában három vagy
több gyermeket nevelnek
• akiknek a nevelésbe vett vételét
rendelte el a gyámhatóság
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünk vezetői
irodájában és a honlapunkon www.lachaziovi
biztosítunk nyilvánosságot.
A Házirendet beiratkozáskor minden szülő
megkapja, melynek elolvasását aláírásával
igazolja az első szülői értekezleten.
Szeptember 29. Mihály nap, Őszi
kirándulások
Október 4. Állatok világnapja, Őszi
kirándulások
November 27-től Adventi időszak
December 6. Mikulás
Februárban Mackó hét, Farsang
Március 14. Séta a Kossuth és Petőfi
szoborhoz
Áprilisban Húsvét, locsolkodás, Tavaszi
kirándulások, OVI KÓSTOLÓ-Leendő
óvodásaink fogadása
Májusban Tavaszi kirándulások, Édesanyák,
nagymamák köszöntése, Majális, Apák
Napja, Gyereknap, Búcsúzás
Júniusban Családi Juniális, Búcsúzás

Kiskunlacháza, 2016. szeptember 27.
Orosné Dávid Ildikó
intézményvezető

