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 A működést meghatározó dokumentumok: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Helyi Pedagógiai Program 

- Házirend 

 

 

229/2012 ( VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § értelmében az alábbi adatokat teszi 

közzé: 

 

Csörögi Csiri-Biri Óvoda óvodapedagógusainak száma: 6 fő  

  

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus: 6 fő 

Szakvizsgás óvodapedagógus: 2 fő 

 

Dajkák száma: 3 fő 

Dajkák szakképzettsége végzettség szerint: 

Dajka szakképesítéssel: 3 fő 

Ebből érettségivel rendelkező dajka: 2 fő 

 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

Érettségizett, jelenleg továbbképzésre jár.  

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

  

A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart. 

Az intézmény hétfőtől-péntekig az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor 

hatályos fenntartói határozatnak megfelelően tart nyitva.  

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.  



Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00 óráig  

Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye 

alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:  

Téli zárás: 2018. december 24. - 2019. január 3.  

Nyári zárás: 2019. július 22. - augusztus 18.  

Ezeken a napokon, igény esetén egy másik közeli, kijelölt óvodában biztosítunk 

elhelyezést az azt igénylő gyermekek számára. 

 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:  
 

2018. november 23. péntek adventi vásári készülődés  

2019. január 28. nevelési értekezlet a tanfelügyeleti ellenőrzés értékeléséről  

2019. április 23. nevelési értekezlet az év végi programok egyeztetése (bölcsőde 

projektről tájékoztatás)  

2019. június 14. péntek alkalmazotti évzáró csapatépítő nap  

2019. augusztus 26. 2019-es tanév évnyitó nevelési- alkalmazotti értekezlet  

2019. április 17. szerda "Nyisd ki rózsám kapudat" óvodába csalogató húsvéti 

készülődés- nyílt nap  

2019. április 26. "Föld napja" - óvodaszépítő közös virágültetés szülőkkel  

 

Térítési díj  

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, 

továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, 

a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is  

Az intézményben fizetendő térítési díj:  

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni  

Napi térítési díj: 450 Ft/fő/nap  

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:  

 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek  

- 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 

- akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 

összegének 130%-át  

 



A beiratkozásra meghatározott idő  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja és a 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozata alapján az óvodai 

beíratás minden évben, ugyanabban az időszakban történik, minden év április 20 

és május 20-a között. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, 

vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Az óvodai felvétel, illetve a 

gyermek átvétele más intézményből jelentkezés alapján történik. Az óvodai 

nevelés teljes ideje alatt kérelmezheti a szülő a gyermeke óvodába való 

felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába.    

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató  

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1).  

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a 

jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyermek 

létszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el. Az óvodai 

felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.  

Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek 

számát, az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság 

tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes 

óvoda év közben is köteles felvenni.  

 

Az alapító okirat szerint: 75 fő 


