NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI
KÖZZÉTÉTELI LISTA
Rumi Játékvár Óvoda
2018/2019. NEVELÉSI ÉV
A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról I. Fejezet 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények
közzétételi listája 23. § 1-2. bekezdése, 24.§, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. Fejezet A
közérdekű adatok közzététele 23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége 33-34. §
bekezdései alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:
a.) Tájékoztató a felvételi lehetőségről:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése kimondja:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben,
vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
A Nemzeti köznevelési törvény 8. § (2): „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.”
„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.”
45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról:
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
10. § (1) Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó
az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról
a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben
a fenntartó nem települési önkormányzat.”(2) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”
A szülő gyermeke óvodai felvételét - átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
A felvételről a férőhelyek ismeretében az óvodavezető dönt.
b.) A beiratkozás ideje: 2019. április 25. 26. (csütörtök, péntek)
6.30-18.00 óráig
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontja:
(a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2) bekezdés f) pontja alapján):
Kukucskáló címmel: 2019. március 28. (csütörtök) 29. (péntek).
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c.) Díjfizetési kötelezettség - jogcíme, mértéke:
Az intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni (azoknak a
szülőknek, akik nem jogosultak az ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybe vételére).
Az egy főre megállapított díj mértéke 2018. január 1-től 2018. december 31-ig:

ATROPLUSZ Kft

Szülők által
fizetett
összeg
(Nyersanyag
norma)
100 %50 %-os
os
térítési
térítési
díj
díj
esetén
esetén

Önkormányzati
támogatás
(rezsi +
támogatás)

BRUTTÓ
ÁR

100 %os
térítési
díj
esetén

50 %os
térítési
díj
esetén

Bruttó
térítési díj

TÍRÓRAI

114 Ft

57 Ft

93 Ft

186 Ft

207 Ft

ÓVODÁS

EBÉD

286 Ft

143 Ft

193 Ft

386 Ft

479 Ft

GYERMEK

UZSONNA

89 Ft

44,5 Ft

93 Ft

186 Ft

182 Ft

ÖSSZESEN

489 Ft

244,5Ft

379 Ft

758 Ft

868 Ft

Az étlap, az allergia táblázat, valamint a kalória táblázat megtalálható a Rumi Játékvár
Óvoda faliújságán, illetve az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. honlapján:
http://www.atroplusz.hu/szolgaltatasaink/kozetkeztetes/
(Bővített intézményi étlapok; allergia táblázat; kalória táblázatok)
Kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) rögzíti az ingyenes vagy kedvezményes étkezési jogosultságok feltételeinek
fennállását, melyet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell
igazolni.
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Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról
Egységes szerkezetben a 20/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében és 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
Rum község önkormányzata közigazgatási területén a gyermekjóléti szolgáltatást Vasszécseny
Község Önkormányzata a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat útján biztosítja.
2. §
A képviselő-testület az általa fenntartott óvodában, közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
gyermekétkeztetést intézmény közreműködése nélkül biztosítja.

a

3. §
(1) A képviselőtestület gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. mellékletnek
megfelelően állapítja meg.
(2) A személyi térítési díj összege az intézményi térítési díj gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/B. §
(1)-(2) bekezdésében szereplő normatív kedvezmények, valamint az önkormányzat által
a (4) bekezdés szerint biztosított kedvezményekkel csökkentett és az Áfa-val növelt
összeg, melyet a polgármester állapít meg.
(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a díj összegéről történő értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselőtestülethez fordulhat.
(4) 1A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az
önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára
(5) Ha a fizetésre kötelezett a térítési díjat nem fizeti meg és a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás nem vezet eredményre,
a jegyző 15 napos határidő kitűzésével ismételten felszólítja a kötelezettet a térítési díj
1

Módosította: a 20/2017. (XII. 28.9 önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. január 1-től
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rendezésére. Ezzel egyidejűleg értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot és az önkormányzatot.
(6) Az önkormányzat – a kollégiumban elhelyezettek kivételével – megszűnteti a gyermek
étkeztetését, ha a kötelezettnek az (5) bekezdésben meghatározott eljárást követően, 90
napon túl sem tesz eleget fizetési kötelezettségének.
4. §
(1) Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 16/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) az 1.
melléklet kivételével e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
(2) Az R. 1. melléklete 2018. január 1-én hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(4) A rendelet 1. melléklete 2018. január 1. napján lép hatályba.

Gáspár Tivadarsk.
jegyző

Beni Ferenc sk.
polgármester

Kihirdetve: 2017. december 1.
Gáspár Tivadar sk.
jegyző
Egységes szerkezetbe foglalta:
Németh Tiborné aljegyző
1. melléklet a 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
A Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
A Rumi Játékvár Óvodában:
Egész napos ellátás :
ebből: tízórai
ebéd
uzsonna

385 Ft/fő/nap
90 Ft/fő/nap
225 Ft/fő/nap
70 Ft/fő/nap

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák.
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d.) Értékelések, ellenőrzések: e.) Az óvodai nevelési év rendje: a nevelési év 2018. 09. 01-től 2019. 08. 31-ig tart.
Az óvoda nyitva tartása:
A fenntartó által engedélyezett napi nyitva tartási idő: 6.30 – 16.30
Napi nyitva tartás: 10 óra
Az óvoda zárva tartása: az óvoda kizárólag a fenntartó engedélye alapján tarthat zárva.
Téli időszakban (amennyiben valamennyi szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi
igénybe az ügyeleti ellátást sem):
2018. december 27. (csütörtök) – 2019. január 02. (szerda).
Nyári zárva tartás: (abból a célból, hogy a szükséges karbantartási és felújítási munkák
elvégzésére sor kerülhessen). Erről a szülőket legkésőbb 2019. február 15-ig értesítjük.
Tervezett zárva tartás: 2019. július 29. (hétfő) – augusztus 20. (kedd)
A nyári zárva tartás 16 munkanapot ölel fel.
A nyári leállás utáni 1. munkanap: 2019. augusztus 21. (szerda).
A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb
tájékoztatjuk a szülőket.
Nevelési évenként 5 nap vehető igénybe, melyről a nevelőtestület dönt. A nevelés
nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső
vagy külső továbbképzésre használja fel.
Nevelés nélküli munkanapok:
Sorszám Dátum
1.

Megnevezés

Tartalom

2018. október

Őszi nevelési

31.

értekezlet

Tanfelügyeleti
ellenőrzésekkel,
minősítésekkel kapcsolatos feladatok
Az intézmény saját elvárás rendszere
Intézményi dokumentumok

2.

2019. február

Félévi értekezlet

Félévi munka értékelése

2019. április

Tavaszi nevelési

Tapasztalatcsere látogatás óvodában

18.

értekezlet

Szlovéniában (Dobronak)

2019. június

Nevelési értekezlet

Május 31-ig tartó időszak értékelése, a

04.
3.

4.

nyári időszak terve

17.
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5.

2019.

Nevelési évnyitó

augusztus 26.

értekezlet

Alakuló munkatársi értekezlet
A 2019/2020. nevelési év rendje,
munkaterve
Feladatok megbeszélése, feladatkörök
egyeztetése

Nevelőtestületi értekezletek (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2) bekezdés e) pontja
alapján):
Nevelési évenként 5 nap vehető igénybe, melyről a nevelőtestület dönt. A nevelés nélküli
munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső
továbbképzésre használja fel. A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról hét
nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket.

Szülői
értekezletek:

Dátum
hó

1. 2018.
Rumi

szept.

nap

idő

Megnevezése

Tartalom

14.
16.30 Házirend ismertetése
(péntek)
Munkaterv

Játékvár

ismertetése.

Óvoda

Fontos információk
az

óvodai

élettel

kapcsolatban.
Aktuális

kérdések,

problémák
megbeszélése.
Logopédiai szűrések
fontossága.
Szülői

szervezet

választása.
2. 2019.
Rumi

február 1.
16.30 Félévi értékelés.
(péntek)
Iskolaérettség.

Játékvár

Beiskolázással

Óvoda

kapcsolatos
információk
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a

tanköteles
levő

korban

gyermekek

szüleinek.
3. 2019.

május

Rumi

31.
16.30 Május 31-ig tartó
(péntek)
időszak értékelése.

Játékvár

Tájékoztatás

Óvoda

iskolába

az
menő

gyermekek
szüleinek.
Vendég: 1. osztály
tanítónője
4. 2019.
Rumi

június

11.
(kedd)

16.30 Tájékoztatás az új
gyermekek

Játékvár

szüleinek az óvodai

Óvoda

életről,

szükséges

felszerelésekről.
Fogadóóra: az óvoda vezetője minden hónap első hétfőjén tartja, szülői kérés, megkeresés
kapcsán előzetes, közös egyeztetés után a megbeszélt időpontban, valamint szülői értekezlet
előtt fél órával.
Az óvodapedagógusok szülői értekezlet előtt fél órával, illetve szükség szerint előre megbeszélt
időpontban tartanak fogadó órát. Előzetes egyeztetés alapján, előre megbeszélt időpontban a
fogadóórát kérő szülővel az óvoda nyitva tartása alatt van lehetőség. Az óvodapedagógus
munkarendje szerint fogadja a szülőt soron kívüli megbeszélésre.
A fogadóórán megbeszéltek személyes jellegűek, az etikai kódex ide vonatkozó részei
érvényesek az elhangzott információra. Pedagógiai alapja a gyermekek folyamatos nyomon
követésének írásos (egyéni fejlődési lap), valamint az óvodapedagógus megfigyelései,
tapasztalatai.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett
időpontja (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2) bekezdés f) pontja alapján):
Kukucskáló címmel: 2019. március 28. (csütörtök) 29. (péntek).
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Boldog óvoda program:
1. Boldogságfokozó hála – szeptember
2. Optimizmus gyakorlása - október
3. Kapcsolatok ápolása - november
4. Boldogító jócselekedetek - december
5. Célok kitűzése és elérése - január
6. Megküzdési stratégiák - február
7. Apró örömök élvezete - március
8. Megbocsátás - április
9. Testmozgás - május
10. Fenntartható boldogság - június
Az éves munkaterv alapján a 2018/2019. nevelési évben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai:
Az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben
meghatározottak szerint történik. Részletes tervezésük a csoportnaplókban.
Állami ünnepek


Október 23. - az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltása,
megemlékezés a kopjafánál (időpontja: október 19. (péntek)




Felelős: óvodapedagógusok

Március 15. - az 1948-49-es forradalom és szabadságharcra való
megemlékezés a kopjafánál (időpontja: március 14. (csütörtök)




Felelős: Oláh Etelka

Augusztus 20. - Államalapítás ünnepe (augusztus 21. (szerda) megemlékezés


Felelős: óvodapedagógusok

Megemlékezünk:


Nemzeti Összetartozás Napja Június 04. (kedd) /Trianoni békediktátum
napja/megemlékezés az óvodás gyermekek szintjének megfelelően




Felelős: óvodapedagógusok csoportszinten

Nemzeti nyelvünk ünnepe (november 13.)


Felelős: óvodapedagógusok csoportszinten
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Óvodai élethez kötődő események, ünnepek, Nevezetes napokhoz tartozó események,
Természetóvó Zöld jeles napok
2018.


Integrációt elősegítő programok (közös színházi, bábszínházi előadásokon a
rumi művelődési házban), illetve kiállításon a nevelési év folyamán




Felelős: Varga Lászlóné

Szeptember 21. (péntek) - Takarítási világnap (szept. 23.) - környezetünk
rendbe tétele a szülőkkel együtt (szemetet gyűjtünk, kertet rendezünk).




Felelős: Varga Lászlóné

Szeptember 28. (péntek) – Európai Diáksport Napja (szeptember 30.
vasárnap) (korábban Magyar Diáksport Napja) – csatlakozás a Magyar
Diáksport Szövetség (MDSZ) által meghirdetett, az Európai Bizottság által
útjára indított Európai Sporthét #Beactive kezdeményezéshez




Szeptember 28. (péntek) Népmese napja (szept. 30.) megünneplése.




Felelős: Varga Lászlóné
Felelős: Kiss Lászlóné

Október 1-5. (hétfő-péntek) Színes hét (keretében szüret családoknál vagy
az óvodában – szőlő, alma, dió, must készítés)




Felelős: Kiss Lászlóné

Október 3. (szerda) 14.00 óra a budapesti Orfeum Színház ingyenes gyermek
operett előadása A tündér és a kobold címmel a Rumi Művelődési Házban




Felelős: Varga Lászlóné

Október 4. (csütörtök) – Állatok világnapja (okt. 4.) (kirándulás a
veszprémi állatkertbe)




Felelős: Kiss Lászlóné

Október 5. (péntek) Tábortűz, közös rendezvény a szülőkkel a „Tűz”
témakör jegyében összekötve a színes héttel 18.00 órakor




November 5-9. (hétfő-péntek) – Egészségnevelési hét




Felelős: Oláh Etelka
Felelős: Németh Zsaklin

November 7. (szerda) - töklámpások, lampionok készítése a gyermekekkel
és a szülőkkel)


Felelős: Varga Lászlóné
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November 9. (péntek) „Márton nap". Közös rendezvény a szülőkkel – műsor
a gyermekek előadásában, lámpás felvonulás a faluban




Felelős: Oláh Etelka

November 29. (csütörtök) Karácsonyi készülődés, adventi koszorúk,
ajándékok készítése a szülőkkel




November

Felelős: Németh Zsaklin
30.

(péntek)

András-napi

vásár

néphagyományőrző

tevékenységekkel - népi, ügyességi, sportjátékokkal színesítve, népi
kismesterségek gyakorlása



Felelős: Oláh Etelka

December 6. (csütörtök) Mikulás ünnepély (óvodán belüli ünnep).
Megajándékozzuk a gyermekeket, meghívjuk a Baba-mama klub
gyermekeit.




December elején Idősek karácsonya óvodások szereplése




Felelős: Oláh Etelka

December 13. (csütörtök) Luca nap – búzaültetés, kotyolás, lucázás




Felelős: Oláh Etelka

December elején (szombat) Adventi rendezvényen az óvodások szereplése




Felelős: Kiss Lászlóné

December

Felelős: Oláh Etelka
közepén

Adventi

zenés

rendezvényen

való

részvétel

Szombathelyen.



Felelős: Németh Zsaklin

December 18. (kedd) Karácsonyi ünneplés, Jézuska-várás (óvodán belüli
ünnep)


Felelős: Kiss Lászlóné

2019.


Február 15. (péntek) Farsang – óvodai karnevál az óvodai SZM közös
rendezvénye. Közös ünneplés a szülőkkel. Időpont: 13.00 – 16.00
(Kiszebáb égetés, télbúcsúztató népszokások, télcsúfolók)




Felelős: Varga Lászlóné

Nemzetközi nőnap (márc. 8.) – ajándék és műsor a nyugdíjas klubnak


Felelős: Oláh Etelka
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Március 11. (hétfő) – látogatás az iskolában a tanköteles korú gyermekek
számára




Felelős: Varga Lászlóné

Március 18-22. (hétfő-péntek) (csatlakozva az iskolai Fenntarthatósági
témahét programjához) Zöld hét társadalmi munkával egybekötve (egyik
napja a szülőkkel történik – udvari játszótéri játékok csiszolása, festése)
(egy gyerek-egy palánta akció – ültetés-palántázás az óvoda udvarán,
komposztáló használata, a termőföld fontossága)




Felelős: Varga Lászlóné

Március 22. (péntek) - Víz világnapja (márc. 22.): a gyerekekkel
tevékenykedve, kísérletezve hívjuk fel a figyelmet „legnagyobb kincsünkre,
a vízre ”




Április 15. (hétfő) - Húsvét az óvodában




Felelős: Németh Zsaklin
Felelős: Oláh Etelka

Április 17. (szerda) - „Kicsi vagyok én, majd megnövök én…”, a Babamama klub gyermekeivel együtt közös mondókázás, éneklés, mozgásos játék
a sportpályán




Felelős: Oláh Etelka

Április 24. (szerda) – Föld napja (ápr. 22.) – természetvédelmi nap szemétgyűjtés szervezése




Április 30. (kedd) Májusfa állítás




Felelős: Németh Zsaklin
Felelős: Varga Lászlóné

2019. április végén megrendezendő 17. Herényi Virágút elnevezésű, Virágés dísznövény-kertészeti kiállításra ás vásárra, az óvodás kertépítő versenyre
lehetőség szerint pályázik óvodánk.




Felelős: Varga Lászlóné

Május 3. (péntek) Május 1. vasárnapja Anyák napja - ünnepi műsorral
megköszöntjük az édesanyákat.




Felelős: Oláh Etelka

Május 10. (péntek) - Madarak és fák napja (máj. 10.) – kirándulás a Jeli
arborétumba, közös főzés a szülőkkel
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Felelős: Oláh Etelka

Május 18. (szombat) Falunapi rendezvényen való részvétel (arcfestés,
kézműves foglalkozás, mozgásos játékok)




Bekapcsolódunk a Rumi KSC sportnapi rendezvényébe lehetőség szerint




Felelős: Varga Lászlóné
Felelős: Varga Lászlóné

Május 28. (kedd) Gyermeknap - gyermeknapi rendezvény a büki
játszóházban




Június 3. (hétfő) - Májusfa kitáncolás




Felelős: Varga Lászlóné

Június 5. (szerda) Környezetvédelmi világnap (jún. 5.)




Felelős: Kiss Lászlóné

Felelős: Németh Zsaklin

Június 7. (péntek) – Pünkösdölés (király, királyné választás). Pünkösd
(Húsvét utáni 50. nap: június 9. 10.)




Június 13. (csütörtök) Apák napja (jún. 16.)




Felelős: Oláh Etelka
Felelős: Németh Zsaklin

Június 14. (péntek) Nagycsoportosok búcsúztatása, ballagása 17.00 óra


Felelős: Oláh Etelka

Kirándulások, túrák


Vonatos

kirándulás

május

hónapban

Sárvárra

a

részben

osztott

Sárvárra

a

részben

osztott

nagycsoportosokkal.



Vonatos

Felelős: Oláh Etelka

kirándulás

május

hónapban

kiscsoportosokkal.



Felelős: Németh Zsaklin

A nagycsoportosoknak kerékpár túrát szervezünk, mindenki a saját
kerékpárján érkezik, és kis túrára indulunk a kerékpárúton. Látogatás a
zsennyei horgásztóra.




Felelős: Oláh Etelka

A részben osztott kiscsoportosoknak gyalogtúrát szervezünk Rum-kastélyba
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Sok-sok séta és megfigyelés a Rába-parton, a természetben.




Felelős: Németh Zsaklin
Felelős: óvodapedagógusok

Úszótanfolyam indítása igény szerint.


Felelős: Oláh Etelka

Egyfajta innovációnak tekinthető az iskolai témahetekhez, illetve a témahetek 1-1 napjához
csatlakozás:
10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az
oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:
a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,
b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,
c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.
Az óvodánk szomszédságában működő Rumi Rajki István Általános Iskola témahetein
(Fenntarthatósági Témahét, Digitális Témahét) 1-1 napon részt vesznek óvodásaink az alsó
tagozatos diákokkal együtt, ezáltal is erősítve a két intézmény közötti kapcsolatot.
A Fenntarthatósági Témahét keretén belül Zöld hét elnevezéssel foglalkozunk a témával az
óvodánkban – ez már hagyománynak mondható.
A „Pénz7” témahéten óvodásainkat megismertetjük a pénzzel, a pénz értékével, pénzzel
kapcsolatos szerepjátékokat játszunk, valamint ténylegesen is kipróbálhatják a vásárlást. A
takarékoskodásra is felhívjuk a figyelmüket.
f.) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: g.) Szervezeti és működési szabályzat;
Házirend;
Pedagógiai Program.
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációknak intézményünkben,
valamint a honlapunkon nyilvánosságot biztosítunk. A gyermekek beíratásakor a szülők
számára átadásra kerül a Házirend.
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2018. október 1-i adatok:
Személyi feltételek
Közalkalmazotti létszám: 6 fő
Óvodapedagógusok száma: 4 (ebből 1 fő intézményvezető)
Iskolai végzettségek, szakképzettségek:
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 4 fő
(legmagasabb iskolai végzettség: 3 fő főiskolai, 1 fő egyetemi)
Szakvizsgázott: 1 fő
Közoktatás vezető: 1 fő
Fejlesztő pedagógus: Gyógypedagógus: 1 fő
Okleveles pedagógiatanár: 1 fő
Nevelési munkát közvetlenül segítők:
Dajkák száma: 2 fő
Iskolai végzettségek: 2 fő gimnáziumi érettségi
Szakképzettségek:
Dajka végzettséggel rendelkezik: 2 fő
Óvodai csoportok száma: 2
Férőhelyek száma: 50 fő
Gyermeklétszám összesen: 54 fő
Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:
Részben osztott kiscsoport: Pillangó csoport 26 fő
Részben osztott nagycsoport: Napsugár csoport 28 fő
Rum, 2018. október 01.
Varga Lászlóné
óvodavezető
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