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2020. október 1.
Közzétételi lista adatai
Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•
a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
•
a
szülő
(gondviselő)
személyi
igazolványa,
lakcímkártyája.
•
sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői
vélemény
•
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült
határozat
 keresztlevél
Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akiknek gyermeke
2020. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.
Azon gyermekek számára, akik 2020. augusztus 31. után töltik be
3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az
intézményekben, és óvodai felvételükről a jogszabályban
megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda
vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben,
amelyben a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni. Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2020. szeptember 1.
Ettől való eltérésről a felvételi kérelemben megfogalmazottak
alapján, a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az
óvodavezető dönt.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az
óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.
Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás
eredményéről.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési
eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles
értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a
kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Az óvoda Pedagógiai Programja, Házirendje, Szervezeti és
Működési Szabályzata nyilvános, megtekinthető az Angyalkert
Görögkatolikus Óvoda, valamint a Miskolci Egyházmegye
honlapján
(https://www.angyalkertgorogovi.hu/;
mi.gorogkatolikus.hu), valamint az intézményvezető irodájában.
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Óvodai beiratkozás ideje
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Fenntartó által engedélyezett csoportok
száma
A nevelési-oktatási intézmény munkájával
összefüggő érékelés nyilvános
megállapításai – a fenntartó részéről
Nyitva tartás rendje
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Főbb rendezvények, programok a
munkaterv alapján
SZMSZ; Házirend; PP
Óvodapedagógusok száma +iskolai
végzettségük

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet szabályozza az óvodai beiratkozás rendjét.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy
hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény
vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában
működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos
módon.
4 csoport
lsd. Óvodai honlapon https://www.angyalkertgorogovi.hu
Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda a nevelési év folyamán
hétköznap hétfőtől- péntekig 6:00-17:00-ig tart nyitva
szombat-vasárnap az óvoda zárva tart
Lásd eseménynaptár

Óvodapedagógus
diploma
9 fő

9

Közoktatási
vezető,szakértő másod
diploma+szakvizsga
1 fő

Szociálpedagógusi
másod diploma
1 fő

Dajkák száma+iskolai végzettsége
4 fő szakképzett dajka
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Csoportonként gyermekek száma
2020. október 1. állapot szerint

Csillag

Szivárvány

csoport

csoport

20 fő

20 fő

Nap csoport

Hold
csoport

23 fő

21 fő
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Óvodai térítési díj

370 Ft/gyerek/nap tízórai, ebéd, uzsonna költsége)
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Beiratkozási adatlap/szándéknyilatkozat

lsd. Óvodai honlapon https://www.angyalkertgorogovi.hu
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Étkezési kedvezményhez
adatlap/nyilatkozat

lsd. . Óvodai honlapon https://www.angyalkertgorogovi.hu

