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OM szdm:202684

Pedag6susok szdma:

Pedas6susok iskolai v6szetts6ge:

egyetem:

fdiskola:

szakvizsga:

Pedag6giai-asszisztensek sz5 ma :

Pedag6giai-asszisztensek v6gzetts6ge:

fels6fokrl szakk6pesit6s :

koz6pfokri szakk6pesit6s :

Daikiik sziima:

Daikiik v6ezetts6ee:

6retts6gi:

szakkciz6piskolai 6retts69i :

sza kk6pes it6s:

6vodai csoportok szdma:

6vodai csoportok gvermekl6tszdma:

M6kus (3 6vesek):

Stjni (4-5 6vesek):

M6hecske (4-5-6 6vesek):

Maci (6-7 6vesek):
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A 2022/23. nevel6si 6vre az 6vodai jelentkez6s

id6pontja 2022. Sprilis h6nap. A felv6teilel
kapcsolatos informdci6kat a fenntartd az

int6zmenyben kihelyezett hirdetm6nvben
legk6s6bb 2022. ttprilis 15-ig a szrtl6ket tdj6koztatja.
A hirdetm6ny l6nyegi tartalma a kihelyez6st

kovet6en el6rhet6 az int6zm6ny weblapj6n
(www. makszemovi.h u ).

VizseSlatok. ellen6rz6sek, dokumentumok:

Az int6zmeny munkdjdval osszefUgg6 6rt6kel6sek,
vizsgdlatok 6s ellen6rz6sek nyilvdnos

megdllapitdsai, valamint a m(kcid6si
dokumentumok (Pedag6giai Program, SZMSZ,

H6zirend) az 6voda weblapj6n elektronikusan,
valamint az 6voda vezet6j6n6l nyomtatott
formdban el6rhet6ek,

Kiizz6t6teli lista
q 2021./22. neveldsi evre

T6rit6si diiak 6s azok a16li mentess6sek:

Az 6vodai neveldsben va16 r6szv6tel minoen
gyermek sz6m6ra ingyenes, Az 6vodai 6tl<eztet6s

dtja jelenleg br. 5I9,43 Ft/nap, amely tiz6rait,
eb6det 6s uzsonndt tartalmaz.

Az 6tkez6si t6r[t6si drj fizet6se aldl L00%-os

mert6kben mentesrilhet a gyermek, aki a 1997. 6vi

XXXI, torv6ny alapjdn kedvezm6nyre jogosult es

a116l a 328/201,1, (X|1.29.) Korm. rendelet 6, sz.

mell6klet6t a szri16 az int6zm6nyben benyrijtja.

Toviibbi kcilts6gek merrilhetnek fel az dvoda dltal

szervezett szabadon vdlaszthatd programokon,

amelyr6l a szril6ket el6zetesen tdj6koztatja az

int6zm6ny,

6vodai rendezv6nvek:

Az 6voddban tervezett rendezv6nyek nev6t 6s

id6pontj5t az int6zm6ny munkaterve tartalmazza. A -
megrendez6sre kertil6 rendezv6nyek pontos

reszletei az 6voda weblapjiira folyamatosan

kerLj Inek feltolt6sre,

A nevel6si 6v els6 napia: 2021. szeptember 1.

A nevef6si 6v utols6 napia: 2022. augusztus 31.

Napi nvitva tartds: 06:00 - 18;00

A t6f i sziinet idej6re 2021. december 22 - 2022.
janudr 2-ig a vdrosban egy kijelcilt dvoda biztosit
tjgyeletet.

Az 6voda nvdri nvitva tartdsa

2022. f ebrudr 15-ig a ny6ri z6rva tart6s 6s az rigyelet

id6szak (5-5 h6t) pontos id6pontjait a szril6k r6sz6re

az int6zm6ny weboldal;in kozz6tesszri k.

A nevel6testtllet pedag6giai celra iit munkanapot
nevel6s n6lkiili munkanapk6nt haszndlhat fel, Ezek

id6pontjd16l 7 nappal el6bb t6jekoztatjuk a

szLil6ket. A z6rva tart5s idej6re a szLi16k ig6nyei

a lapjdn ri gyeletet szervezrj nk.
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