II/18.
Különös és egyedi közzétételi lista:
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti (vagy idősebb, de tankötelezettségét még nem kezdte meg),
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni
2011. évi CXC. törvény 8. § (2).
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik 2011. évi CXC. törvény 49. § (1).
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát
2011. évi CXC. törvény 72. § (2). Felvehető az a gyermek is, aki harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. A hátrányos helyzetű, illetve a gyámhatóság által kezdeményezett esetben a
körzetünkben lakó gyermekek felvételét nem tagadhatjuk meg.
Beiratkozásra meghatározott idő: Az óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az
önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban április 20 és május 20 között egy héten át
reggel 8 órától, délután 16 óráig zajlik, de a szülő bármikor kérheti gyermeke felvételét
(átvételét) az óvodába.
Fenntartó által engedélyezett csoportok száma: A képviselő-testület Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a törvény 4. mellékletében meghatározott
létszámhatárokra - a Mandula Néni Óvodája a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
Székhely (Fő út 6.) 3 csoport
Díjfizetési kötelezettség: Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VI.
30.) önkormányzati rendelete gyermekvédelem helyi szabályairól
Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének
(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében, 18. § (1a) bekezdésében, 21/C. § (1) bekezdés b)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Gyermekétkeztetés
6.§ (2) A Képviselő-testület óvodai ellátás esetén nem állapít meg napközbeni ellátásért
fizetendő térítési díjat.

Nyitvatartás: Az óvodában a nevelési év minden év szeptember 1-én kezdődik és a következő
év augusztus 31-ig tart.
Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel, hétfőtől péntekig reggel 6:00-18:00 óráig tart nyitva.

Az intézményünk nyári nyitvatartási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozza meg.
A nemzeti, óvodai ünnepek megünnepléséi - megemlékezés a világnapokról, rendezvények
megnevezése - megtartásának időpontja a 2020/2021. nevelési évben:
Állatok világnapja október 04.
Nemzeti Ünnep október 22.
Márton nap november 9-13.
Adventi gyertyagyújtás és koszorú készítés november 27.
Mikulás december 4.
Mézeskalács sütés december 11.
Kántálás az óvoda partnereinél december 15.
Karácsonyi ünnepség, betlehemes játék december 18.
Farsang február 08-12.
Nemzeti ünnep március 12.
Víz világnapja március 22.
Szelektív hulladékgyűjtés folyamatos
Húsvét március 29-április 01.
Föld napja április 22.
Anyák napja április 30.
Madarak és fák napja május 10.
Gyermekhét május 24-28.
Ballagás
május 28.
Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma az október 1jei statisztika szerint
1.Katica csoport 3-4 évesek 25 fő
2.Süni csoport 4-5 évesek 25 fő
3.Napsugár csoport 5-6-7 évesek 22 fő
Összesen: 72 fő
Óvodapedagógusok száma: 5 fő
Iskolai végzettségük: főiskola
Szakképesítés: 5 fő óvodapedagógus, 1 fő szakvizsga
Dajkák száma: 3 fő
Iskolai végzettségük: 3 fő érettségi, 1 fő főiskolai
Szakképesítés: 2 fő óvodai dajka,

