
Különös közzétételi lista

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzők,olJ

Kindergarten "Kikerics" Wil/and

A kormány 229/2012 (Vili. 28.) Kormány rendelete a nemzeti kőzne ' 51 ó ó törvény

végrehajtásáról 23.§ - a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az óvoda címe: 7773 Villány, Rákóczi Ferenc. u. 19.

OM azonosító: 202259

Vezetője: Kincses Tamásné

Tel.: 06-72-492-576

06/30-483-0722

e-mail.:villanyovi@gmail.com

honlap: www.kikericsovoda.hu

Telephely: Csillagvölgy Étterem

Címe: 7773 Villány, Rákóczi F. u. 1-3.

e-mail.:csillagvolgyetterem@gmail.com

Tel.: 06-72-492-023

Az óvoda fenntartója: Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás

Címe: 7773 Villány, Fő tér 1.

Elnöke: Mayer István

e-mail.:polgarmester@villany.hu

Tel.: 06/20-400-8844

1. Székhely: Óvodapedagógusok száma: 7 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

- 7 fő főiskolai óvodapedagógus végzettségű

- 1 fő tanítónői és óvodapedagógus végzettségű

- 4 fő rendelkezik német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséggel

- 1 fő rendelkezik szakvizsgával, ebből 1 fő 2db. szakvizsgával

Pedagógiai asszisztens/óvodatitkár/ osztott munkakör

-1 fő, érettségi és pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik.



Dajkák száma: 3 +2 fő

-1 fő óvodai dajka szakképzettséggel

-1 fő érettségivel és bölcsődei dajka, pedagógiai-és családsegítő munkatárs és

gyermekpszichológiai konzulens végzettséggel

- 1 fő középfokú végzettséggel és bölcsődei dajka végzettséggel

-2 fő bölcsődei dajka végzettséggel

Kisgyermeknevelő: 2 fő

-1 fő felsőfokú csecsemő és gyermekgondozó végzettséget végzi

1 fő középfokú végzettséggel

Konyhalány -1 fő szakmunkásképző

Sofőr-karbantartó 1 fő

Telephely dolgozói:

Élelmezésvezető: 1fő

Pénztáros: 1fő

Szakács: 2 fő

Konyhalány: 2 fő

2. Óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év 2020. szeptember l-től, 2021. augusztus 31-ig tart.

3. Az óvoda nyitvatartás; rendje: Miden munkanap 6.00-17.00

A Mini bölcsőde nyitvatartás; rendje: Minden munkanap 7.00-17.00

4. Az óvoda nyár; zárva tartása:

2021.08.07.16-2021.08.31.

Mini bölcsőde zárva tartása:

2020.08.16-2020.08.27.

5. Tervezett nevelés nélküli munkanapok:

-2020. őszén szakmai nap

-2021. tavasza jfél nap továbbképzés

-2021. tavasza jfél nap nyugdíjas nap

-2021. 06. 04. Pedagógus nap jegész nap

-2021. 04. 21. Bölcsődék napjaj bölcsődei intézményegységet érinti

6. Óvoda; csoportok száma, illetve egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

- Férőhelyek száma: 125 fő



- Óvodai összlétszám 2020. októberi statisztika szerint: 79 fő

- mini bölcsődei létszám 5 + 6 fő

1. sz. Középsőcsoport 26 fő

2. sz. Nagycsoport: 30 fő

3. sz. Kis csoport: 23 fő

4. sz. Mini bölcsődei csoport: 5 fő

5. sz. Mini bölcsődei tervezett csoport: 6 fő

6. Felvételi lehetőség: Elsősorban a társulás körzetében / Villány, Márok, Villá

Ivánbattyán, Kisjakabfalva /állandó lakhellyel rendelkezők részére. Férőhely függvé

felvehetők a társulás körzetén kívül élő gyermekek is. Felvételre az óvodai csa o a, a

gyermek 2.5 éves kor, míg a mini bölcsődei csoportba 1 éves kor be öl ésé öve óen

kerülhet sor.

7. Beiratkozási lehetőség: 04. 20 - 05. 20-ig terjedő időintervallumban a fenntartó által

megjelölt napokon.

8. Térítési díjfizetési kötelezettség: Az étkezés igénybevétele térítési díj befizetését

követően vehető igénybe! Befizetés helye: Csillagvölgy Étterem. Napi étkezési térítési di],

460 Ft/nap (110+240+110) Befizetési napok, minden hétfő.

Térítési díj alóli fizetési mentesség igénybe vehető az óvodatitkárnál igényelt

formanyomtatvány kitöltését-elbírálását követően. (6. melléklet a 328/2011.(XI1.29.)

Korm. rendelethez NYILATKOZAT a Gyvt.21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes

bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez.)

9. Alapítvány: Körzeti Általános Iskola Alapítványa

Kuratórium elnöke: SzücsJános

Címe: 7773 Villány, Baross G. u. 1-3

Adószám az l%-hoz: 19035086-2-02

Kincses Tamásné

intézményvezető

villány, 2020. 10. 01.


