Balatonboglári Hétszinvirág Óvoda és Bölcsőde
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2016/2017 nevelési év

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az óvoda megnevezése:

Balatonboglári Hétszinvirág Óvoda és Bölcsőde

Az óvoda címe, székhelye, elérhetősége:

8630 Balatonboglár Mátyás kir u 5

Óvodavezető

Tormáné Burics Ágnes

Óvodavezető-helyettes

Székely Ildikó

Nyitvatartási idő

6,45-17 óráig

OM azonosító

202332

Óvodai férőhelyek száma

175

Dolgozói létszám:
Bölcsőde

kisgyermekgondozó

4 fő

óvoda:
Intézmény vezető:

1 fő

Óvodapedagógus:

14 fő

Pedagógiai aszisztens:

2 fő

Dajka:

7 fő

óvodatitkár

1 fő

takarítónő

1 fő

összesen

30 fő

20 7788444

Óvoda csoportjai:
Százszorszép

17 gyermek

Tulipán

18 gyermek

Boglárka

19 gyermek

Margaréta

17 gyermek

Harangvirág

18 gyermek

Napraforgó

13gyermek

Hóvirág

17 gyermek

Korosztály szerint:
3 év alatti

30

kiscsoportos

26

középső csoport

22

nagy csoport

41

Óvoda éves rendje:
A 2016 / 17es nevelési év 2016. 09. 01-től-2017. 08. 31-ig tart
Értekezletek: (nevelés nélküli munkanapok)
1.Őszi Nevelőtestületi értekezlet:

(teljes lezárás)

2. Féléves értekezlet
3. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet

(teljes lezárás)

4. Júniusi értekezlet :

(teljes lezárás)

Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap
Ebből értekezletre felhasznált:

3nap

Kirándulásra felhasznált nap:

1 nap jun

2016.. téli szünet felhasznált 1nap

dec 23

Megjegyzés:
Iskolai szünetek ideje alatt az óvoda 3 – 4 csoportban biztosítja a gyermekek napközbeni
ellátását.

A óvodai beiratkozás ideje
Óvodánkba a beiratkozás 2016. 04.20-05.20. között a Fenntartó intézkedése alapján, a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(1) bekezdésében meghatározottak szerint történik.

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 felvételtől számított féléven belül
betölti, feltéve, hogy minden a településen ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető.

Az óvoda működésével kapcsolatos dokumentációk
 Pedagógiai Program
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Házirend
 Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben – a helyben szokásos módon – nyilvánosságot
biztosítunk.
A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratásakor – minden szülő számára átadásra
kerül.
Ünnepek, megemlékezések rendje
Óvodánkban az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik. (Részletes tervezésük a csoportnaplókban
található.)

Balatonboglár 2016.08 31

Tormáné Burics Ágnes
intézményvezető

