Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
Különös Közzétételi lista
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Óvoda megnevezése: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
8447 Ajka, Gyepesi u. 3
Tel: 88/214-860
E-mail: ovodarendek@ajkanet.hu
OM azonosító: 201892
Óvodavezető: Orbán Lajosné
Az ajkarendeki Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház fenntartója és
működtetője Ajka Város Önkormányzata/8400 Ajka, Szabadság tér 12./.
1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:
A Regenbogen 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:
óvodás gyermekek személyes adatai
közalkalmazotti nyilvántartás
törzskönyv

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelete alapján.
3. Felvételi lehetőség:



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 településen, ill. a felvételi körzetben
található 3 éves és annál idősebb gyermek kérelme teljesíthető.

Törvényi szabályozás ugyan nincs arról, hogy szobatiszta gyermek mikor kezdheti meg az
óvodai nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételeiben nincs erre
felkészülve.


Az 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles
felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetője-köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az

óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy szakértői
vélemény, ill. határozat alapján.
Túljelentkezés esetén a felvételi elbírálásnak szempontsorrendje:







Óvodaköteles korú ( 3 éves) gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Szakvélemény alapján óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
Körzethatáron belül élő gyermek
Körzethatáron kívül élő gyermek

4. A beiratkozás ideje:
2020. április 20-május 20. között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.
Regenbogen óvoda csoportjainak száma: 2
5. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 408 Ft/fő/nap (2019. január 1-től)
A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján ingyenesen
étkezhet:
• 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 vételét rendelte el a gyámhatóság
• akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át
Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél kell igényelni.
Második esetben orvosi szakvélemény szükséges.
Mindkét esetben a határozatot intézményünkhöz be kell nyújtani.
Sajátos nevelési igényű gyermek esetében szükséges a Magyar Államkincstár emelt családi
pótlékról szóló határozata.
Három vagy több gyermekes család, illetve a jövedelem alapján étkezők esetében az erre
megfelelő nyilatkozatot kell a szülőknek kitölteni, az óvoda megkezdésekor.

6. A fenntartó értékelése:
A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat
Ajka Város Önkormányzatának Művelődési és Oktatási Osztályán lehet megtekinteni.
7. Óvodapedagógusok száma: 4 fő
ebből
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
ebből
Gyógypedagógiai asszisztens
ebből
Fejlesztő pedagógus
ebből
vezető pedagógus

4 fő
1 fő
1 fő
1 fő

8. Dajkák száma: 2 fő
ebből
dajka
ebből
dajka végzettséggel rendelkezik

2 fő
2 fő

9. Pedagógiai asszisztens: 1 fő
10. Óvodai csoportok száma 2019/2020 évben
Kis-középső csoport
Süni csoport
Nagy-középső csoport
Csiga-biga csoport

28 fő
30 fő

11. Az óvodai nevelési év rendje
Megnevezés

Év

Az óvodai nevelés első napja

2019 09
2020 08

Az óvodai nevelés utolsó napja

Hónap

Nap

01
31

12. Az óvoda nyári zárása ( az időpont a karbantartási munkáktól függően változhat)
Megnevezés

Év

Hónap

első napja
utolsó napja

2020 07
2020 08

Nap

20
19

13. Nevelés nélküli munkanapok ütemezése
Megnevezés
Dokumentumok módosítása

Év

Hónap

Nap

2019

12

07

Német nemzetiségi nevelés megvalósulása

2019

12

14

Szakmai kirándulás

2020

04

09

Tanév értékelése

2020

06

12

2020/2021. évi Munkaterv megbeszélése

2020

08

19

14. Ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik. / Részletes tervezésük a csoportnaplóban./
15. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend
- Pedagógiai Program
- SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben- a helyben szokásos módon- nyilvánosságot
biztosítunk.
16. Gazdálkodási adatok:
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Városi Intézmények Működtető
Szervezete látja el.
Ajka, 2019. szeptember 1.
Orbán Lajosné
Intézményvezető

