Sárvári Csicsergő Óvoda
OM 036451
9600 Sárvár Petőfi S. u. 21.
Tel.: 06-95-320-567
Email: s.csicsergo@invitel.hu

Különös közzétételi lista

2018 / 2019

A 229/2012. (VII. 28.)
kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Az óvoda megnevezése
Az óvoda címe, székhelye, elérhetőségei

Az óvoda telephelye, címe, elérhetősége

Az óvodavezető elérhetőségei, fogadóórája

Alapító okirat száma
OM azonosító
Óvoda férőhelyek száma

Sárvári Csicsergő Óvoda
9600. Sárvár Petőfi utca 21.
Tel.: 00-36-320-567
Email: s.csicsergo@invitel.hu
www:scsicsergo.hu
Bocskai Úti Telephely
9600. Sárvár Bocskai utca 1-3.
Tel.: 00-36-320-150
Emil: bocskaiovi@invitel.hu
Óvodavezető: Stieber Józsefné
00-36-30-45-87-292
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén
15.00-16.00
Az ettől eltérő időpont egyeztetés alapján.
1108-2/2018.
036451
250 fő
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1.) Óvodapedagógusok száma: fő
felsőfokú végzettséggel
rendelkezik
ebből
szakvizsgázott
ebből
szakvizsgázott közoktatás
vezető, általános iskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus
(tankerület-igazgatási és
köznevelési vezető),
fejlesztőpedagógus
ebből
szakvizsgázott közoktatás
vezető,
ebből
vezető óvodapedagógusi
végzettséggel rendelkezik
ebből
fejlesztőpedagógus
ebből
minősített

18 fő
7 fő
1 fő
1 fő

1 fő
1 fő
3 fő
2 fő

2.) Nevelőmunkát közvetlenül segítők: 13 fő
ebből
pedagógiai,- gyógypedagógiai
asszisztens
ebből
dajka végzettséggel
rendelkezik
ebből
óvodatitkár

3 fő
9 fő
1 fő

3.) Óvodai csoportok száma: 9.
Óvodai csoport neve
Székhely óvoda
1.
Szivárvány
2.
Süni
3.
Hüvelykpiciny
4.
Margaréta
5.
Méhecske
6.
Búzavirág
Bocskai úti óvoda ( Telephely)
7.
Őzike
8.
Maci
9.
Mókus

Létszám (fő) várható
Okt. 1.
26
26
24
23
25
27
25
26
22
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Az óvodai nevelési év rendje
megnevezés
az óvodai nevelés első
napja
az óvodai nevelés
utolsó napja

év
2018.

hó
09.

nap
01.

2019.

08.

31.

jún.
júl.

17.
19.

Az óvoda nyári (várható) zárása (5 hét)
kezdete
vége

2019.
2019.

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése
2018. november 10. (szombat) Nevelési értekezlet
2019. április 10. Munkanap - Nevelési értekezlet
2019. május 10. Regionális Vöröskereszt Bázisnap
2019. június 14. Alkalmazotti kirándulás
Nyílt napok időpontja
2019. február 27. Nagycsoportosok szüleinek / iskolaérettség
2019. április 17. Leendő óvodások szüleinek.
TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
Nyitva tartás
Nyitva tartás: hétfő - péntek: reggel 6.00 - 17.00
Ügyeleti időszak: reggel 6.00 - 7.00 - délután 16.00 - 17.00
Beiratkozás
A következő nevelési évre történő beiratkozás - a fenntartó által meghatározottak szerint - a
tárgyév április/május a központi óvodában történik.
Az óvodai beiratkozás /jelentkezés/ ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a
helyben szokásos módon /plakátok kihelyezésével/ az óvodák hirdető tábláin és a honlapon.
3

Étkezési térítési díj
Az óvodai nevelés a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által
biztosított szolgáltatások közül az étkezés a szülői nyilatkozat szerint térítésmentes/
térítésköteles. Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk
(tízórai, ebéd, uzsonna). Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg, az
esedékes térítési díjról a szülők az óvodavezetőtől illetve az Intézmények Gazdálkodását
Ellátó Szervezet Sárvár tájékozódhatnak. Lemondást és visszatérést is szükséges jelezni. A
megrendelt tízórai, ebéd és uzsonna elvihető éthordóban. Az óvoda ellátja a különleges
étkezésben részesülő gyermekek étkezését is.

GAZDÁLKODÁSI ADATOK
2018. évi költségvetés
Foglalkoztatottak létszáma: 33 fő
Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Mindösszesen

115.665.056 Ft
26.192.893 Ft
28.185.488 Ft
170.043.437 Ft

Megjegyzés: 1 óvodapedagógus állás betöltetlen, folyamatosan pályáztatás alatt áll.

Sárvár, 2018. szeptember 1.

Stieber Józsefné
óvodavezető
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