Jó Pásztor Református Óvoda
 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18. sz. Tel.: 06-52/561-459
E-mail: ovi@refjopasztor.t-online.hu
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017/2018-as nevelési év
I. Óvodapedagógusok száma
A Jó Pásztor Református Óvoda óvodapedagógusainak száma: 11 fő
II. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
Felsőfokú végzettségű, főállású pedagógus: 11 fő
-

Szakvizsgázott, vezető óvodapedagógus, közoktatás-vezető: 1 fő
Szakvizsgázott óvodapedagógus: 4 fő

III.Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma
-

Dajka: 5 fő - dajkai végzettséggel rendelkezik: 5 fő
Óvodatitkár: 1 fő – középfokú végzettséggel rendelkezik
Pedagógiai asszisztens: 1 fő - középfokú végzettséggel rendelkezik

IV. Egyéb munkavállaló
-

Udvaros-karbantartó: 1 fő
Konyhai dolgozó: 7 fő
Gazdasági dolgozó: 1 fő
Szabadidő és rendezvényszervező: 1 fő

V. Óvodai nevelés rendje



A nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.
Nyitva tartás: 06:30-17:00
Intézményünk a 2017/2018-as nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi
időszakokban zárva tart:
 2017. december 27 - 2018. január 02-ig
 2018. július 30 – 2018. augusztus 24-ig (Fenntartói egyeztetés alatt)
A nyári zárás ideje alatt minden szerdán hivatali ügyek intézésére ügyeletet
biztosítunk 8-12 óráig.



Intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe,
melyeket a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására illetve belső vagy külső
továbbképzésre használja fel:





Reformáció ünnepe: 2017. október 31. (kedd) 1 nap
Nevelőtestületi értekezlet: 2017. december 22. (péntek) 1 nap
Szakmai napok: 2 nap
Munkatársi kirándulás: 1 nap

VI. Óvodai csoportok
Óvodai csoportok száma: 5 csoport
Csoportok gyermeklétszáma: 113 fő
1.
2.
3.
4.
5.
VII.

Halacska csoport:
Csengettyű csoport:
Csillag csoport:
Bárányka csoport:
Szivárvány csoport:

25 fő
21 fő
20 fő
23 fő
24 fő

Az óvodai étkezés térítési díja és kedvezmények igénybevétele
Az étkezés díja: 380 Ft/fő/nap
Ingyenes étkeztetés a 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet 6. melléklet Nyilatkozat
alapján:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d)71 családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) 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.

Hajdúböszörmény, 2017. október 01.
Gyüre Anikó
óvodavezető

