Monori Napsugár Óvoda
2200 Monor, Jászai Mari tér 1.
Telefon: 06 29/ 413-228
E-mail: monorinapsugar@gmail.com

OM. azonosító: 202511

MONORI NAPSUGÁR ÓVODA

KÜLÖNÖS
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2021/2022-es
NEVELÉSI ÉVRE

2021.

A kormány 229/ 2012 (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az óvoda megnevezése:

Monori Napsugár Óvoda

Az óvoda adószáma:

15815336-1-13
2200, Monor Jászai Mari tér 1.
Telefon: 29/ 413-228
E-mail: monorinapsugar@gmail.com
Intézményvezető:
Técsiné Vas Ildikó
Intézményvezető-helyettes:
Kéri Edit

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,
elérhetősége:

Alapító Okirat száma:

27-563-2/2020

OM azonosító:

202511

Az óvoda nyitva tartása:

6:00 – 18:00

Az óvoda férőhelyeinek száma:

96 fő

Maximális gyermeklétszám

118 fő

Az óvoda alapítványa

Monori Napsugár Óvoda Gyermekeiért
Adószám:18697407-1-13

Az óvoda fenntartója:

Monor Város Önkormányzata
2200 Monor, Kossuth Lajos u.78-80.

1. Óvodapedagógusok száma: 9 fő
Pedagógus neve

beosztás

végzettség

szakvizsga

1.

Técsiné Vas Ildikó

intézményvezető

főiskola

óvodavezetői

2.

Kéri Edit

vezető helyettes

főiskola

óvodavezetői

3.

Hegedűs Józsefné

óvodapedagógus

főiskola

fejlesztő pedagógus

4.

Kiss Margit

óvodapedagógus

főiskola

5.

Tóthné Hevesi Lívia

óvodapedagógus

főiskola

6.

Pogácsásné Berecz Andrea

óvodapedagógus

főiskola

7.

Borosné Barta Alexandra

óvodapedagógus

főiskola

8.

Nagyné Sztyehlik Anna

óvodapedagógus

főiskola

9.

Kerti-Szabó Bettina

óvodapedagógus

főiskola

1

fejlesztő pedagógus

2. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők dolgozók száma (dajka, pedagógiai
asszisztens, óvodatitkár): 8 fő napi 8 órában.
Dolgozó neve

beosztás

végzettség

óvodatitkár

közgazdász turizmusvendéglátás alapképzési
szakon

1.

Galambos Lilla

2.

Kissné Zöldi Anita

pedagógiai asszisztens

érettségi

3.

Vargáné Csigai Gabriella

pedagógiai asszisztens

érettségi

4.

Fábiánné Menich Edina

pedagógiai asszisztens

középfokú

5.

Csollákné Jávorszky Andrea

dajka

középfokú

6.

Krenács Jánosné

dajka

érettségi

7.

Kupai Jánosné

dajka

középfokú

8.

Miklós Jolán

dajka

középfokú

3. Más technikai dolgozók
Dolgozó neve
1.

Kovács Sándorné

2.

Tóth Anita

3.

Monori József

beosztás

végzettség

heti óra

takarító

középfokú

40

konyhai dolgozó

középfokú dajka

40

karbantartó

szakmunkásképző

40

4. Óvodai csoportok száma 2021/2022
Manócska csoport

Kiscsoport

29

Maci csoport

Középső csoport

29

Katica csoport

Nagycsoport

30

Méhecske csoport

Vegyes csoport

28

5. Az óvoda nevelési év rendje:
Megnevezés

év

hónap

nap

Az óvodai nevelés első napja

2021

09

01

Az óvodai nevelés utolsó napja

2022

08

31

2

6. Az óvoda nyári zárása:
A nyári zárás időpontjáról időben (február-15-én) jól látható helyen értesítjük a szülőket.
Tervezett időpontja: 2022. június 27. – 2022. július 24-ig.
A fenntartó az óvodai nyári zárás idejét a város többi óvodájával összhangban határozza meg,
az átjárhatóság biztosítása érdekében.
7. Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
A 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap
nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7
munkanappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési
értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre, csapatépítésre használja
fel.
Ezeken a napokon, igény esetén a gyermekek számára összevont csoportban működő
felügyeletet biztosít az arra kijelölt óvoda.
8. Beiratkozás:
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012.EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról

Egész nevelési év folyamán lehetséges.
Tavasszal: 2021. április 20 –május 20 közötti időben 3 napot határoz meg, Monor Város
Önkormányzata, melyet a szokásos módon hirdet meg. (Strázsa Újság, Monor Város
Honlapja, Gemini televízió, Hirdetmény az óvodákban kifüggesztve.)
9. Jelentősebb rendezvények:
Időpont

Esemény

1.

2021. november 26.

Adventi kreatív délután

2.

2022. 02 01 – 02. 28-ig

Csoport farsangok (heti csoportbeosztásban)

3.

10.04., 11.11., 03.22, 04.22., 05.04.

Zöld ünnepek megünneplése

4.

2022. március

Bábszínház látogatás

5.

2022. június

Családi nap

Változás lehetséges a vírushelyzet során kialakult protokoll szerint!
10. Térítési Díj:
A térítési díj mértékét mindenkor a fenntartó határozza meg.
A gyermekétkeztetés normatív kedvezménye – a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság mellett – A Gyvt. 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő
módosítása értelmében az alábbi jogcímek alapján is megállapítható:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként
kell biztosítani (ingyenes étkezés) (Gyvt. 151. § (5) bekezdés)
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a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos,
 vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek van,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át (2021. évben a 144.717,-Ft-ot), vagy
 nevelésbe vették.
Egyéb esetben térítési díjat kell fizetni. A fenntartó javaslata alapján, a
Képviselőtestület döntése szerint. (Az étkezési norma figyelembevételével)
Ny
11. Ingyen igénybe vehető szolgáltatások
Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás időpontja

1.

Római katolikus hittan

hétfő 1530

2.

Református hittan

szerda 1530

3.

Logopédia

szerda 830

Monor, 2021. szeptember 8.

Técsiné Vas Ildikó
Intézményvezető

4

