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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 1 53 26 0 0 4 4 0 0 2 2,00 2 2

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 53 26 0 0 4 4 0 0 2 2,00 2 2

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás, óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

an) közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

ebből nő 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201896

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

002 - Rumi Játékvár Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201896&th=002

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

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

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 2 2 0 0 2 2 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

Dajka 2 2 0 0 2 2 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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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 szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban:

felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,

sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.”

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról kimondja:

20. § (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.

(1a) *  A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

a) *  az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint

jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,

h) *  az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó

határnapot követő 30. nap, valamint

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1c) *  A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító

óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási

kötelezettsége megkezdődik.

(1d) *  A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton

értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

(2) *  A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály

alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy

hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában

óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás

idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre

kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti,

előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

(2c) *  A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az

óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

(3) *  Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági

igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
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(4) *  Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti

az előző óvoda vezetőjét.

(7) *  A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti a

hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

(8) *  Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó

óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.

(9) *  Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt

biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját

megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni,

hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető,

illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani

az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez

vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló

nyilatkozatot.

(10) *  Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői

nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az

életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a

fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője

egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a

kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

(11) *  Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése

mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában

meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az óvodai beíratás időpontja:

•	2022. április 21. (csütörtök) 6.30-18.00 óráig

•	2022. április 22. (péntek) 6.30-18.00 óráig

 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

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

A Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

A Rumi Játékvár Óvodában:

1.	melléklet

Egész napos ellátás: 429 Ft/fő/nap

   ebből: tízórai	  102 Ft/fő/nap

		ebéd	  225 Ft/fő/nap

		uzsonna	  102 Ft/fő/nap

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák.

 

Az étlap, az allergia táblázat, valamint a kalória táblázat megtalálható a Rumi Játékvár Óvoda faliújságán, illetve az Atroplusz
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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.

 

Rum Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f)

bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet személyi hatálya a 2. § vonatkozásában az intézménnyel jogviszonyban állókra terjed ki.

II. Fejezet

Természetbeni ellátások

1. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés

2. §

(1) Az Önkormányzat kérelemre természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést biztosít a

a)	A Rumi Játékvár Óvodában,

b)	A Rumi Rajki István Általános Iskolában,

c)	A Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézményben,

az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek részére.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetésért intézményi térítési díjat kell fizetni, kivéve aki jogszabály alapján ingyenes ellátásban

részesül. Az önkormányzat által a gyermekétkeztetésért megállapított intézményi térítési díjakat a rendelet 1. melléklete

tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület természetben ellátásként biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény

szerinti szünidei gyermekétkeztetést.

(2) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő gyermekek számára, a szülő

vagy törvényes képviselője kérelmére biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést térítésmentesen.

III. Fejezet

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

2. Gyermekjóléti szolgáltatás

4. §

A gyermekjóléti szolgáltatás a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye útján vehető

igénybe

3. Gyermekek napközbeni ellátása

5. §

Az önkormányzat a gyermekek bölcsődei napközbeni ellátását a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglalt feltételek fennállása

esetén biztosítja.

6. §

Hatályát veszti A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a

fizetendő térítési díjakról szóló 18/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 16-án lép hatályba.

 

Beni Ferenc									dr. Pintér Dóra
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polgármester									        jegyző

 

 

Kihirdetve: 2021. augusztus 13.

 

Dr. Pintér Dóra

jegyző

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési

díjakról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, módosított

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.	§

 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési

díjakról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete

lép.

 

2.	§

 

Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

Beni Ferenc	 						Gáspár Tivadar

polgármester								jegyző

 

Kihirdetve: 2019. december 20.

Gáspár Tivadar

jegyző
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

-
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvodai nevelési év rendje: a nevelési év 2021. 09. 01-től 2022. 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):

2021. december 22. (szerda) – 2022. január 02. (vasárnap)

 

Nyári zárva tartás: (abból a célból, hogy a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen). Erről a

szülőket legkésőbb 2022. február 15-ig (kedd) értesítjük.
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	Tervezett zárva tartás:

	2022. augusztus 01. (hétfő) – 2022. augusztus 21. (vasárnap)

A tervezett nyári zárva tartás 15 munkanapot ölel fel.

A nyári leállás utáni 1. munkanap: 2022. augusztus 22. (hétfő).
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Nevelés nélküli munkanapok:

Sorszám	    Dátum	                               Megnevezés	                                                    Tartalom

1.	2021. október 22. (péntek)	Őszi nevelési értekezlet	     Intézményi Önértékelési Program elkészítése

                                                                                                    Tanfelügyeleti ellenőrzésekkel, önértékelésekkel kapcsolatos

feladatok. Elektronikus

                                                                                                     felület kezelése (OH).

                                                                                                     Iskolaérettségi mérések összesítése;

                                                                                                     Demográfiai és szociokulturális felmérés - kérdőív összesítése,

kiértékelése.

2.	2022. február 04. (péntek)       Félévi értekezlet	              Félévi munka értékelése;

                                                                                                     Egyéni fejlődésmérés és értékelés - összegző Excell tábla

készítése.

3.	2022. március 26. (szombat)	Tavaszi nevelési értekezlet   Tapasztalatcsere látogatás a Csimborasszó Gyermek és

Sportrehabilitációs

                                                                                                     Központba (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.), vagy

összdolgozói kirándulás

4.	2022. június 17. (péntek)	Nevelési értekezlet	              Május 31-ig tartó időszak értékelése, a nyári időszak terve, beszámoló

előkészítése

5.	2022. augusztus 29. (hétfő)	Nevelési évnyitó értekezlet   Alakuló munkatársi értekezlet

                                                                                                     A 2022/2023. nevelési év rendje, munkaterve

                                                                                                     Feladatok megbeszélése, feladatkörök egyeztetése

Nevelőtestületi értekezletek:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról

II. fejezet 3.§ (5) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg.

(6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét.

(7) A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A 2021/2022. nevelési évben öt nevelés nélküli napot tervezünk.

Kiemelt feladat:

-	tanfelügyelet, önértékelés (pedagógus, vezetői, intézményi);

-	a gyermekek értékelésének formái, excell táblák készítése;

-	5 évre szóló Intézményi Önértékelési Program elkészítése.

 

Szülői értekezletek:

(a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2) bekezdés e) pontja alapján):

A szülői értekezletek a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel valósulnak meg: személyes jelenlét vagy

online (az óvoda hivatalos facebook oldalán létrehozott szülői csoportban).

 

                    Dátum	                                        Megnevezése	Tartalom		

1.	2021. szeptember 17. (péntek) 16.30	        Házirend, Munkaterv ismertetése.

                                                                               Fontos információk az óvodai élettel kapcsolatban.              

                                                                               Szülői szervezet választása.

                                                                               Logopédiai szűrések fontossága.

                                                                               Szociális segítő tevékenység.

2.	2022. február 11. (péntek)16.30	                Félévi értékelés.

                                                                               Iskolaérettség.

                                                                               Beiskolázással kapcsolatos információk a tanköteles korban levő gyermekek

szüleinek.
9 /  13 



3.	2022. május 27. (péntek)16.30	                Május 31-ig tartó időszak értékelése.

                                                                               Tájékoztatás az iskolába menő gyermekek szüleinek.

                                                                               Vendég: 1. osztály tanítónője

4.	2022. június 14. (kedd)16.30	                        Tájékoztatás az új gyermekek szüleinek az óvodai 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 dokumentuma (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: 2022. április 12. (kedd) 13. (szerda) - „Kicsi vagyok én, majd megnövök én…”, a Baba-mama klub

gyermekeivel együtt közös mondókázás, éneklés, mozgásos játék a sportpályán programmal egybekötve.

Felelős: óvodavezető

Az érdeklődő szülők bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, bekapcsolódhatnak szervezett tevékenységekbe, tájékoztatást

kapnak az óvoda működéséről, szokás és szabályrendszeréről.

 

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 2021/2022. nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -

valamennyi rendezvény a COVID-19 járványhelyzet függvényében kerül megrendezésre.

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 21.

(csütörtök)

       Felelős: óvodapedagógusok

•	Március 15. - az 1948-49-es forradalom és szabadságharcra való megemlékezés a kopjafánál (időpontja: március 11. (péntek)

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	Augusztus 20. - Államalapítás ünnepe (időpontja: augusztus 22. (hétfő) megemlékezés

	Felelős: óvodapedagógusok

 

Megemlékezünk:

•	November 13. Nemzeti nyelvünk ünnepe – a magyar nyelv napja (időpontja: nov. 12. (péntek) 

	Felelős: óvodapedagógusok csoportszinten

•	Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja (péntek) /Trianoni békediktátum napja/megemlékezés az óvodás gyermekek szintjének
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megfelelően (időpontja: jún. 03.)

	Felelős: óvodapedagógusok csoportszinten

 

Óvodai élethez kötődő események, ünnepek, Nevezetes napokhoz tartozó események, Természetóvó Zöld jeles napok

2021.

 

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

nevelési év folyamán

	Felelős: Varga Lászlóné

•	Szeptember 23. (csütörtök) - Takarítási világnap (szept. 23.) – környezetünk rendbe tétele a szülőkkel együtt (szemetet

gyűjtünk, kertet rendezünk, virágokat ültetünk).

	Felelős: Varga Lászlóné

•	Szeptember 24. (péntek) – Magyar Diáksport Napja – csatlakozás a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által meghirdetett,

az Európai Bizottság által útjára indított Európai Sporthét #Beactive kezdeményezéshez - a műfüves pályán.

	Felelős: Varga Lászlóné

•	Szeptember 30. (csütörtök) Népmese napja (szept. 30.) megünneplése.

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Szeptember 27 - október 1. (hétfő-péntek) Színes hét (keretében szüret családoknál vagy az óvodában – szőlő, alma, dió, must

készítés)

	Felelős: Oláh Etelka

•	Október 1. (péntek) – Állatok világnapja (okt. 4.) (kirándulás a Csodaszarvas Parkba, Rábahidvégre)

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Október 8. (péntek) Tábortűz, közös rendezvény a szülőkkel a „Tűz” témakör jegyében összekötve a színes héttel 18.00 órakor

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	November 8-12. (hétfő-péntek) – Egészségnevelési hét

	Felelős: Suborits Alexandra

•	November 8. (hétfő) - töklámpások, lampionok készítése a gyermekekkel és a szülőkkel)

	Felelős: Varga Lászlóné

•	November 12. (péntek) „Márton nap". Közös rendezvény a szülőkkel – műsor a gyermekek előadásában, lámpás felvonulás a

faluban

	Felelős: Varga Lászlóné

•	November 25. (csütörtök) Karácsonyi készülődés, adventi koszorúk, ajándékok készítése a szülőkkel

	Felelős: Suborits Alexandra

•	November 26. (péntek) András-napi vásár néphagyományőrző tevékenységekkel - népi, ügyességi, sportjátékokkal színesítve,

népi kismesterségek gyakorlása

	Felelős: Varga Lászlóné

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

gyermekeit.

	Felelős: Oláh Etelka

•	December elején Idősek karácsonya óvodások szereplése

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	Decemberben az adventi rendezvényen (2. /dec. 4 vagy 5./; vagy 3. /11. vagy 12./ adventi gyertyagyújtás) az óvodások

szereplése

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

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

	Felelős: Suborits Alexandra

•	December közepén Adventi zenés rendezvényen való részvétel Szombathelyen – karácsonyi fények megtekintése

	Felelős: Suborits Alexandra

•	December 14. (kedd) Karácsonyi ünneplés, Jézuska-várás (óvodán belüli ünnep)

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

2022.

•	Február 17. (csütörtök) Farsang – óvodai karnevál az óvodai SZM közös rendezvénye. Közös ünneplés a szülőkkel. Időpont:

13.00 – 16.00
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       (Kiszebáb égetés, télbúcsúztató népszokások, télcsúfolók)

	Felelős: Varga Lászlóné

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

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	Március 22. (kedd) - Víz világnapja (márc. 22.): a gyerekekkel tevékenykedve, kísérletezve hívjuk fel a figyelmet „legnagyobb

kincsünkre, a vízre ”

	Felelős: Oláh Etelka

•	Március 24. (csütörtök) – látogatás az iskolában a tanköteles korú gyermekek számára

	Felelős: Varga Lászlóné

•	Április 11. (hétfő) - Húsvét az óvodában

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Április 12. (kedd), rossz idő esetén Április 13. (szerda) - „Kicsi vagyok én, majd megnövök én…”, a Baba-mama klub

gyermekeivel együtt közös

       mondókázás, éneklés, mozgásos játékok - egybekötve a Nyílt nappal („Kukucskáló”)

	Felelős: Oláh Etelka

•	Április 22. (péntek) – Föld napja (ápr. 22.) – természetvédelmi nap - szemétgyűjtés szervezése

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Április 25-29. (hétfő-péntek) (csatlakozva az iskolai Fenntarthatósági témahét programjához) Zöld hét

	Felelős: Oláh Etelka

•	Április 27. (szerda) - társadalmi munka a szülőkkel – udvar csinosítása (kapálás, sövény nyírás, virágok ültetése, sziklakerti

növények ültetése,

       fűszerspirál beültetése fűszer- és gyógynövényekkel; stb.)

       (egy gyerek-egy palánta akció – ültetés-palántázás az óvoda udvarán, komposztáló használata, a termőföld fontossága)

	Felelős: Varga Lászlóné

•	Áprilisban megrendezendő 19. Herényi Virágút elnevezésű, Virág- és dísznövény-kertészeti kiállításra és vásárra, az óvodás

kertépítő versenyre

       lehetőség szerint pályázik óvodánk.

	Felelős: Varga Lászlóné

•	Április 29. (péntek) Májusfa állítás

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Április 29. (péntek) Május 1. vasárnapja Anyák napja - ünnepi műsorral köszöntjük az édesanyákat 16.15 órakor.

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	Május 10. (kedd) - Madarak és fák napja (máj. 10.) – kirándulás a Veszprémi állatkertbe.

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Május közepén (szombat) Falunapi rendezvényen való részvétel (arcfestés, kézműves foglalkozás, mozgásos játékok)

	Felelős: Varga Lászlóné

•	Bekapcsolódunk a Rumi KSC sportnapi rendezvényébe lehetőség szerint

	Felelős: Oláh Etelka

•	Május 26. (csütörtök) Gyermeknap - gyermeknapi rendezvény a büki játszóházban

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Június 1. (szerda) - Májusfa kitáncolás

	Felelős: Oláh Etelka

•	Június 02. (csütörtök) – Pünkösdölés (király, királyné választás). Pünkösd (Húsvét utáni 50. nap)

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	Június 07. (kedd) Környezetvédelmi világnap (jún. 5.)

	Felelős: Suborits Alexandra

•	Június 10. (péntek) Nagycsoportosok búcsúztatása, ballagása 17.00 óra

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	Június 15. (szerda) Apák napja (jún. 20.)

	Felelős: Oláh Etelka

Kirándulások, túrák

•	Vonatos kirándulás május hónapban Sárvárra a részben osztott nagycsoportosokkal.

	Felelős: Gampel Dorina Anikó
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•	Vonatos kirándulás május hónapban Sárvárra a részben osztott kiscsoportosokkal.

	Felelős: Oláh Etelka

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

Látogatás a zsennyei horgásztóra.

	Felelős: Gampel Dorina Anikó

•	A részben osztott kiscsoportosoknak gyalogtúrát szervezünk Rum-kastélyba

	Felelős: Oláh Etelka

•	Sok-sok séta és megfigyelés a Rába-parton, a természetben.

	Felelős: óvodapedagógusok

•	Úszótanfolyam indítása igény szerint tavasszal (előreláthatóan 2022. április vége, május eleje)

	Felelős: Varga Lászlóné

 

A koronavírus – járvány függvényében a 2021/2022. nevelési évben is csatlakozunk az iskolai témahetekhez, illetve a

témahetek 1-1 napjához, ezzel is erősítve a Rumi Rajki István Általános Iskolával történő kapcsolattartást.

Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

7. A témahetek és a témanap megszervezése

10. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7.  § (4)  bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek,

illetve témanap időpontjai:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között - óvodásaink ismerkednek a pénzzel, a pénz értékével,

pénzzel kapcsolatos szerepjátékokat játszanak, valamint ténylegesen is kipróbálhatják a vásárlást a rumi üzletekben, illetve a

szombathelyi piacon.

b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között - Zöld hét elnevezéssel (hagyományos programunk) foglalkozunk a

témával az óvodánkban,

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

-

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 01.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. november 01.

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 2

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201896-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201896-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201896-0
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