Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda – Bölcsőde
Aprófalva Tagóvoda - Bölcsőde
A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján

1. Az óvodapedagógusok száma
Az óvodapedagógusok száma 3 fő

2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Ssz.
1.
2.
3.

Pedagógus azonosító száma
74816480879
71387082783
73813573785

Végzettsége
óv.képző főiskola
tanító képző, óv.képző főisk.
óv.képző főiskola

Szakképzettsége
óvped., közokt.szakértő
tanítónő, óvped.
nemzetiségi óvadapedagógus

3. Kisgyermek nevelő-gondozók száma
Kisgyermek nevelő-gondozók száma: 2 fő
4. Kisgyermek nevelő-gondozók szakképzettsége
Ssz.
1.
2.

Végzettsége
gimn. érettségi
gimn. érettségi

Szakképzettsége
kisgyermek nev.-gond.
kisgyermek nev.-gond.

5. A dajkák száma
A dajkák száma 2 fő.

6. A dajkák szakképzettsége
Ssz.
1.
2.

Végzettsége
gimn. érettségi
gimn. érettségi

Szakképzettsége
dajka
dajka

7. Az óvodai nevelési év rendje
7.1. A nevelési idő
/a 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet 2.§-a alapján/
Az intézményünkben a munkát nevelési évenként kell megszerveznünk.
A nevelési és az idő, mely alatt az adott nevelési, felkészítési feladatokat el kell látni.

7.2. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja felhasználása
/a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet 4. §-a, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. §
(2) bekezdés a) pontja alapján/
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása:
a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
dátum

felhasználás

- 2011. november 15.

Nevelőtestületi értekezlet

- 2012. január 13.

Értekezlet – félévi értékelés

- 2012. március 28.

Ért. – pedagógiai munka
hatékonyságának vizsgálata
- időszerű feladatok

- 2012. május 25.

Nevelőtestületi kirándulás

- 2012. június 19.

Nevelési év záró értekezlete
- felkészülés a nyári időszakra

/A nevelőtestületi hatáskörben meghatározott nevelés nélküli munkanapok felhasználása
történhet pl.:
- nevelési értekezlet(ek) céljára,
- ballagás, nevelési évzáró,
- egyéb óvodai ünnepély, hagyományőrző programok napja, stb.
- tantestületi kirándulás céljára./

7.3. A szünetek időtartama
/a 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet 5.§-a, valamint a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 2.§ (2)
bekezdés b) pontja lapján/
Az óvoda nem tart szünetet, kivétel a nyári felújítási, karbantartási munkálatok idején.
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az óvoda gondoskodik a
tanulók felügyeletéről.

7.4. A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének időpontja
/a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja alapján/
Ünnep megnevezése

Az ünnepség
megtartásának
időpontja

A szervezésért
felelős pedagógus

A megemlékezésben részt
vevő csoportok

Nemzeti ünnep /márc.15./

2012. március 15.

-

Szülőkkel, gyermekekkel
közösen részvétel a település
rendezvényén

Mikulás ünnepség

2011. december 6.

Reizer Ottóné

2 gyermekcsoport

Karácsonyi ünnepély

2011. december 19.

Seresné Nagy Judit

2 gyermekcsoport

Farsangi bál

2012. február 17.

Seresné Nagy Judit
Kreisz Zoltánné

2 gyermekcsoport

Anyák napja

2012. május 4.

Seresné Nagy Judit
Kreisz Zoltánné

2 gyermekcsoport

Családi nap

2012. május 23.

Az óvoda
nevelőtestülete

Szülőkkel, gyermekekkel
közösen

Évzáró ünnepély

2012. június 1.

Az óvoda
nevelőtestület

Szülőkkel, gyermekekkel
közösen

8. Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
Az óvodai csoportok száma: 2 csoport / 2011. október 1-i adatok alapján/
Az óvodai csoport megnevezése

az óvodai csoport gyermeklétszáma

integrált csoport – süni csoport
/bölcsődés – óvodás csoport/

17 fő

Középső-, nagycsoport
nyuszi csoport

19 fő

Átlaglétszám: 18 fő
Hátrányos helyzetű gyermek: 9 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 6 fő

Annavölgy, 2011. október 14.
Reizer Ottóné
Tagóvoda vezető

