
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

003 - Corvina Óvoda Nyitra Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Nyitra utca 4.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

004 - Corvina Óvoda Mikszáth Körúti Telephelye (6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút 30.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

005 - Corvina Óvoda Mártírok Útja 31. Szám Alatti Telephelye (6000 Kecskemét, Mártírok útja 31.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés
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006 - Corvina Óvoda Platán Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Platán utca 1.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

007 - Corvina Óvoda Ceglédi Úti Telephelye (6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

008 - Corvina Óvoda Kandó Kálmán Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 14.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

009 - Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye (6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

010 - Corvina Óvoda Mártírok Útja 29. Szám Alatti Telephelye (6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

011 - Corvina Óvoda Katona Zsigmond Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Katona Zsigmond utca 1.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

013 - Corvina Óvoda (6000 Kecskemét, Csokor utca 9.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

017 - Corvina Óvoda Matkói Telephelye (6000 Kecskemét, Fő utca 32.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

018 - Corvina Óvoda Forradalom Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Forradalom utca 3.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

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 gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

Óvoda 12 860 399 31 0 82 82 0 0 37 37,00 55 55

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

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

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)

12 860 399 31 0 82 82 0 0 37 37,00 55 55

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

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

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0

ebből nő 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0

Részmunkaid
ős

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

ebből nő 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Óraadó 0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 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

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

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

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

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 3 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 78

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 3 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 82

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 48 48 7 7 55 55 0 0
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201868

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

003 - Corvina Óvoda Nyitra Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=003
 

004 - Corvina Óvoda Mikszáth Körúti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=004
 

005 - Corvina Óvoda Mártírok Útja 31. Szám Alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=005
 

006 - Corvina Óvoda Platán Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=006
 

007 - Corvina Óvoda Ceglédi Úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=007
 

008 - Corvina Óvoda Kandó Kálmán Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=008
 

009 - Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=009
 

010 - Corvina Óvoda Mártírok Útja 29. Szám Alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=010
 

011 - Corvina Óvoda Katona Zsigmond Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=011
 

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

3 3 0 0 3 3 0 0

Dajka 35 35 3 3 38 38 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 10 10 4 4 14 14 0 0

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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013 - Corvina Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=013
 

017 - Corvina Óvoda Matkói Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=017
 

018 - Corvina Óvoda Forradalom Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201868&th=018

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

1.	A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

•	Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

•	Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

•	Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

•	A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

•	Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az óvodába

vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Csokor utca 9.      3 csoport

Mártírok útja 29.   1 csoport

Mártírok útja 31.   2 csoport

Matkó                   1 csoport

Platán utca 1.       3 csoport

Katona Zs.u.1.     1 csoport

Ceglédi út 5-7.      6 csoport

Forradalom u.3.    7 csoport

Ifjúság útja 1.        5 csoport

Kandó K.u.14.       3 csoport

Nyitra u.4.             3 csoport

Mikszáth krt.30.    2 csoport
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes
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étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs ilyen
 

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:

1/2 7-17-ig
 

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

Az éves munkatervben az eseménytervben rögzítettek szerint.
 

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

szakmai ellenőrzés nem volt.
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Utolsó frissítés: 2019.05.22.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

003 - Corvina Óvoda Nyitra Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Nyitra utca 4.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 1 / középső csoport: 1 / nagy csoport: 1 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 0 / kis csoport: 0 /
középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 2 / kis csoport: 0 / középső
csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes
életkorú óvodai csoport: 1 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 /
nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai
csoport: 3 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0
/ összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 3 / kis
csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 1 / kis csoport: 0 /
középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 6 / kis csoport: 0 / középső
csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes
életkorú óvodai csoport: 5 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 /
nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai
csoport: 3 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0
/ összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 2 / kis
csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 1 / kis csoport: 0 /
középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 7

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-0
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Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

3
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

nincs
 

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:

1/2 7-17 óráig
 

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

Hónap	        Ünnepek, megemlékezések, események

Szeptember	Mihály napi vásár (09.30.)

Október	        Kirándulás az Arborétumba (10.02.)

                       Állatok világnapja (10.04.)

                       Kirándulás a Vadasparkba (10.08.)

                       „Pöttöm Próba” közlekedési versenyen való részvétel (10.04.)

                       "Ki mit tud?” rendezvényen való részvétel (10.18.)

                       Magyar népmese napja (10.09.)

                       Terményünnep kenyérsütéssel (10.22.)

November	Márton napi vigasság (11.11.)

                       "Tökjó" hét (11.11-15.)

                       Adventi készülődés régi óvodásokkal (11.27.)

December       Mikulás ünnep bábjátékkal (12.05.)

                       Karácsonyi ünnep (12.18.)

Január             Újévi köszöntés néphagyományaink szerint (01.06.)

Február	        Farsangi mulatság (02.19.)

                       Télkergetés népszokások felidézésével (02.20.)

Március	        Egészségnap - Gyógyító bocsok program (03.02-ei hét)

                       Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (03.13.)

Április	        Szakmai nap a Corvina Óvoda résztvevőinek (04.08.)

                       Húsvéti ünnep, népszokások  (04.09.)

Május	        Anyák napi ünnepségek és évbúcsúztató (05.20-22.)

	                Ovi Kupán való részvétel (05.20.)

	                Gyereknap (05.29.)

Június	        Látogatás a Planetáriumba a nagycsoportosokkal (06.04.)

                       Kirándulás a családokkal (06.11.)
 

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

nem volt

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868003

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868003

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868003
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004 - Corvina Óvoda Mikszáth Körúti Telephelye (6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút 30.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, 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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék
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megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17
 

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

Hónap	       Ünnepek, megemlékezések, események

Október	       Állatok világnapja (10.04.)

	              „Pöttöm Próba” közlekedési versenyen való részvétel (10.04.)

	               Kirándulás (10.14-ei hét)

	              „Ki mit tud?” rendezvényen való részvétel (10.18.)

December      Mikulás napi ünnepség (12.06.)

	               Adventi kézműves délután a családoknak (12.09-ei hét)

	               Karácsonyi ünnep (12.16.)

Február	       Farsangi mulatság (02.78-ei hét)

Március	       Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (03.13.)

Április	       Húsvéti ünnep (04.09.)

Május	       Anyák napi ünnepségek (05.05.)

	               Ovi Kupán való részvétel (05.20.)

	               Gyereknap (05.29.)

Június             Nagycsoportosok búcsúztatása (06.03-04.)

                      Fagyizás (06.12.)
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.
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2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

005 - Corvina Óvoda Mártírok Útja 31. Szám Alatti Telephelye (6000 Kecskemét, Mártírok útja 31.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, 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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868004

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868004

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868004
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legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének

130 %-át,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17
 

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

2019.

Szeptember

12. Szülői értekezlet

Október

22. Szakmai nap - nevelés nélküli munkanap - VTP pályázat

November

05. "Őszi kincsek tárháza" szakmai nap

04-08. "Tök jó hét" - VTP pályázat

08. "Tök jó hét" nyílt nap

18,19. Fogadó óra 1. csoport

20,21. Fogadó óra  2. csoport

29. Adventi készülődés

December

06. Mikulás ünnepség

19. Karácsonyi ünnepség
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2020.

Február

12. szülői értekezlet

17. Farsang

Március

13. Nemzeti ünnep megünneplése

Óralátogatás az iskolában a nagycsoportos gyermekekkel

Május

5. Anyák napja megünneplése 1. csoport

6. Anyák napja megünneplése 2. csoport

18-22. Mozgás hete - VTP pályázat

20. OVI-KUPA

21. Tornaünnepély

29. Évzáró, búcsúzó

Június

5. Gyermeknap
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

006 - Corvina Óvoda Platán Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Platán utca 1.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868005

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868005

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868005
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döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

3
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

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:

6-17
 

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

Hónap	Ünnepek, megemlékezések,

események

2019.

Szeptember	

24.Szüret csoportonként lovas kocsival

Október

1. Kirándulás az Arborétumba

11-12. Papírgyűjtés

22. Szakmai nap: „Léleksimogató” VTP pályázat

29. „Platánfa meséje” VTP pályázat

November

Óvónők részvétele a Mathiász J. Általános Iskola nyílt napján

December

18. Karácsonyi ünnepség

2020.

Február

5. Farsang

15. Alapítványi bál

Március

13. Nemzeti ünnep megünneplése

Óralátogatás a nagycsoportosokkal a Mathiász János Általános Iskolában előre egyeztetett időpontban

Április

3. „Egészségnap” VTP pályázat

7. Húsvét

8. Egészségnap

9. Nyílt nap a leendő óvodásoknak és szüleinek

18. Óvodanyitogató

Május

7. Anyák napja  1. csoport

8. Anyák napja  2. csoport

11. Anyák napja  3. csoport

20. ”OVI-KUPA „ 25 éve  VTP pályázat

29. Ballagás

Június

05. „Katonatelepi forgatag” VTP pályázat

 

	
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.
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2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

007 - Corvina Óvoda Ceglédi Úti Telephelye (6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

6
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868006

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868006

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868006
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•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17
 

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

Szeptember

Vadas parki kirándulás

Logopédiai szűrés

Tisztasági szűrés

Ovi foci megszervezése Bozsik program

Szülői értekezlet

Úszás megszervezése

KIO Varázsszőnyeg bérlet

Ciróka bábszínház

Beszélgető kör a tanköteles korú gyermekek szüleinek

Magyar Népdal Napja (09.13.)

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása (09.24.)

Hunyadivárosi napok (09.21.)

Mihály nap Ceglédi út (09.27)
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Magyar népmese napja (09.30)

Munkaközösségi értekezlet

Ceglédi (09.03 és 09.24.)

Október	

Papírgyűjtés (10.07 és 08)

Pöttöm próba verseny (10.04.)

Fényképezés Ceglédi út (10.07-10.)

Népi játék napja (10.09.)

Nyílt nap az iskolában szülőknek 10.15. és 10.16

Látogatás a Tűzoltóságon

Őszi betakarítások családoknál (dióverés, szüret)

Zenei világnap Mátyás iskola gyermekeinek hangversenye (10.01)

Dokumentumok ellenőrzése

Munkaközösségi értekezlet

Ceglédi (10.15.)

November	

Óvodába látogatnak a tanító nénik

Iskolába hívogató, leendő elsősöknek foglalkozás 11.

Óvodapedagógusi látogatás az első osztályba 2019.11.20 és 21

Óvodások Versmondó Találkozója

Adventi készülődés 2019.11.25 hete nyitott délután a családoknak Ceglédi

Márton napi vigasság nyílt nap szülőknek (11.11)

Varázshegy fesztivál

Munkaközösségi értekezlet

Ceglédi út 5-én

December	

Mikulás műsor a bölcsődébe járó gyerekeknek

Corvin Mátyás Iskola „Télapó itt van” Iskolás gyermekek bábműsora (12.05.)

Mikulás ünnepély (12.06.)

Lucázás a Corvin Mátyás Ált. Isk. (12.13. 9óra 55perc)

Adventi vásár az iskolában 2019.12.14.

Karácsonyi ünnepség a Corvin Mátyás Ált. Isk.

Játszóház Hunyadi Ált. Isk. 2019.12.19.

Karácsonyi ünnepély (közös gyertyagyújtás Ceglédi út 2019.12.18.

Betlehemezés gyerekcsoport (2019.12.17. 9óra 55perc)

Madár karácsony folyamatos a téli időszakban

Munkaközösségi értekezlet

Ceglédi (12.03.)

Január	

Bozsó gyűjtemény megtekintése

Séta a főtérre, Városháza

Ismerkedés a Ciróka Bábszínházzal

Ferkó tanya, szánkózás

Féléves nevelői értekezlet 2020.01.31.

Csoportok látogatása, ellenőrzés Ceglédi

Óvoda-Iskola börze (2020.01.25.)

Munkaközösségi értekezlet

Ceglédi (2020.01.21.)

Február	

Féléves szülői értekezlet 2020.02. 03-11

Kálmán Lajos népdal találkozó

Nyílt napok: bemutatóórák Mátyás Ált. Isk. leendő szülőknek 2020.02.11. és 02. 12

Iskolai farsang Corvin Mátyás 2020. 02.14.

20 /  41 



Balázsolás a Corvin Mátyás Ált. Isk.(02.04. 9óra 55perc)

Balázsolás, Ceglédi (02.03.)

Egészségnap, Gyógyító-bocsok 2020.02.04 vagy 5 vagy 6 vagy 7

Farsang (02.19. Ifjúság és 02.20. Ceglédi)

Farsangi alapítványi bál a szülőknek Ceglédi (02.29)

Munkaközösségi:

Ceglédi (02.04.)

Március

Télkergető nap „Kisze bábégetés” közös rendezvény (03.06.)

Iskolába hívogató szülőknek, gyerekeknek nyílt nap

Angol teadélután Corvin Mátyás Iskola (2020.03.19)

Látogatás a könyvtárba

Házi mesemondó verseny, készülődés a Micimackó mesemondóra

Micimackó mesemondó (03.01.)

Kislányok felköszöntése Nőnapon (03.06.)

Megemlékezés a nemzeti ünnepről (03.13.)

Iskolatáska nyitogató (03.19.)

Néptánc-találkozó Hetényegyháza

Színház látogatás Katona József Színház

Planetárium látogatás

Szórakaténusz játékmúzeum látogatás

Bemutatkozik a Corvin Mátyás iskola (03.30.)

Milyen lesz az iskola, látogatás az óvodás gyerekekkel az iskolába

Április	

Húsvét az óvodában húsvéti locsolkodás (04.09.)

Foci kupa

Arborétumba kirándulás (04.22.)

Rajz kiállítás az év legszebb munkáiból

Májusfa állítás az óvoda udvarán (04.30.)

„Kapunyitogató” új szülőknek Ceglédi 04.17.

Nevelőtestületi kirándulás

Csoportok látogatása, ellenőrzés

Munkaközösségi értekezlet

Ceglédi út (04.07)

Május 	

Várhatóan óvodai beiratkozás 05. eleje

Anyák napi ünnepély 04 vagy 05, vagy 06

Fülemüle fesztivál

Madarak fák napja séta az arborétumban (05.08.)

OVIKUPA felkészülés és részvétel 2020.05.16.

Természet házába látogatás

Családi délelőtt egy közeli tanyán

Pünkösdölés 05.26-28

Gyermekhét 05.26-29

„Aprók napja” Puszta próba gyereknap 2020.05.29

Munkaközösségi értekezlet

Ceglédi út (05.12.)

Június	

Csoportos kirándulások megszervezése (06.08-12)

Nemzeti összefogás napja

Évzáró, búcsúztató (06.02-03-04)

Ballagás (06.05.)

Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek meghívók küldése
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Fagylaltozás a gyerekekkel a közeli fagyizóban

Évzárói nevelői értekezlet (06.19.)

Július	

Nyári óvodai élet

Augusztus	

Nyári óvodai élet, következő nevelési év előkészítése

Évnyitó nevelői értekezlet (08.29.)

 
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

008 - Corvina Óvoda Kandó Kálmán Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 14.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

3

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868007

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868007

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868007
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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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Hónap	Ünnepek, megemlékezések,

események

2019.

Szeptember	

04. Szülői értekezlet 2. 3. csoport

21. Hunyadivárosi napokon való részvétel

Október

07-08. Papírgyűjtés

10. „Két láb, két kerék” VTP pályázat

22. Szakmai nap: „Léleksimogató” VTP pályázat

November

29. Adventi készülődés

December

06. Mikulás ünnepség

19. Karácsony

2020.

Január

22. Szülői értekezlet 1. csoport

23. Szülői értekezlet 2. csoport

28. Szülői értekezlet 3. csoport

Március

13. Megemlékezés a nemzeti ünnepről

Április

09. Nyílt nap a leendő óvodásoknak és szüleinek

20. „Fára mászni volna jó!” VTP pályázat

30. Májusfa állítás az óvoda udvarán

Május

05. „Családi nap” VTP pályázat

20. ”OVI-KUPA „ 25 éve  VTP pályázat
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

009 - Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye (6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868008

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868008

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868008
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 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

5
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.
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A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17
 

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

Szeptember

Erdei óvoda Ifjúság útja

Vadas parki kirándulás

Logopédiai szűrés

Tisztasági szűrés

Ovi foci megszervezése Bozsik program

Szülői értekezlet

Fényképezés Ifjúság út (09.18-20.)

Úszás megszervezése

KIO Varázsszőnyeg bérlet

Ciróka bábszínház

Beszélgető kör a tanköteles korú gyermekek szüleinek

Autómentes nap Ifjúság útja (09.21 és 22)

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása (09.24.)

Hunyadivárosi napok (09.21.)

„Egy nap autó nélkül” (09. 27)

Munkaközösségi értekezlet

Ifjúság (09.04 és 09.25.)

Október	

Milyen Zöld óvodának lenni? előadás az OH felkérésére (10.07.)

Erdei ovi

Állatok világnapja (10.04) /vadaspark kirándulás

Komposztálás világnapja (10.10)

Nyílt nap az iskolában szülőknek 10.15. és 10.16

Zenei világnap Mátyás iskola gyermekeinek hangversenye (10.01)

Földünkért „Ki mit tud” (10.18)

Mentsük meg a Földet! rajzpályázat (10.11.)

Dokumentumok ellenőrzése

Munkaközösségi értekezlet

Ifjúság (10.16.)
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November	

Óvodába látogatnak a tanító nénik

Iskolába hívogató, leendő elsősöknek foglalkozás 11.

Óvodapedagógusi látogatás az első osztályba 2019.11.20 és 21

Óvodások Versmondó Találkozója

Varázshegy fesztivál

Faültetés (11.09) közösen a Mátyás iskolával

Gyógynövények, magas ágyás kialakítása

Hulladék pályázat szülőknek kiállítás (11.21-12.02.)

Ne vásárolj semmit nap! díjátadó (11.27)

Munkaközösségi értekezlet

Ifjúság útja 6-án

December	

Mikulás műsor a bölcsődébe járó gyerekeknek

Corvin Mátyás Iskola „Télapó itt van” Iskolás gyermekek bábműsora (12.05.)

Mikulás ünnepély (12.06.)

Adventi vásár az iskolában 2019.12.14.

Karácsonyi ünnepség a Corvin Mátyás Ált. Isk.

Játszóház Hunyadi Ált. Isk. 2019.12.19..

Karácsonyi közös gyertyagyújtás Ifjúság út 12.16 kezdődő hét

Madár karácsony folyamatos a téli időszakban

Munkaközösségi értekezlet

Ifjúság (12.04.)

Január	

Bozsó gyűjtemény megtekintése

Séta a főtérre, Városháza

Ismerkedés a Ciróka Bábszínházzal

Kordik farm, Ferkó tanya, szánkózás

Féléves nevelői értekezlet 2020.01.31.

Csoportok látogatása, ellenőrzés

Óvoda-Iskola börze (2020.01.25.)

Munkaközösségi értekezlet

Ifjúság (2020.01.22.)

Február	

Féléves szülői értekezlet 2020.02. 03-11

Kálmán Lajos népdal találkozó

Nyílt napok: bemutatóórák Mátyás Ált. Isk. leendő szülőknek 2020.02.11. és 02. 12

Iskolai farsang Corvin Mátyás 2020. 02.14.

Farsang (02.19.)

Munkaközösségi:

Ifjúság (02.26)

Március

Tavaszköszöntő alapítványi bál a szülőknek Ifjúság (03.07)

Iskolába hívogató szülőknek, gyerekeknek nyílt nap

Angol teadélután Corvin Mátyás Iskola (2020.03.19)

Látogatás a könyvtárba

Házi mesemondó verseny, készülődés a Micimackó mesemondóra

Micimackó mesemondó (03.01.)

Kislányok felköszöntése Nőnapon (03.06.)

Megemlékezés a nemzeti ünnepről (03.13.)

Iskolatáska nyitogató (Ifjúság 03.18)

Víz világnapja rajkiállítás (03.22.)

Néptánc-találkozó Hetényegyháza
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Színházlátogatás Katona József Színház

Planetárium látogatás

Szórakaténusz játékmúzeum látogatás

Bemutatkozik a Corvin Mátyás iskola (03.30.)

Milyen lesz az iskola, látogatás az óvodás gyerekekkel az iskolába

Április	

Húsvét az óvodában húsvéti locsolkodás (04.09.)

Foci kupa

Arborétumba kirándulás (04.22.)

Rajz kiállítás az év legszebb munkáiból

Májusfa állítás az óvoda udvarán (04.30.)

„Kapunyitogató” új szülőknek 04.16.

„Virágvarázs” növényültetés a gyerekekkel (04.22.)

Nevelőtestületi kirándulás

Csoportok látogatása, ellenőrzés

Munkaközösségi értekezlet

Ifjúság útja (04.08)

Május 	

Várhatóan óvodai beiratkozás 05. eleje

Anyák napi ünnepély 04 vagy 05, vagy 06

Fülemüle fesztivál

Madarak fák napja séta az arborétumban (05.08.)

OVIKUPA felkészülés és részvétel 2020.05.16.

Természet házába látogatás

Családi délelőtt egy közeli tanyán

Gyermekhét 05.26-29

Corvinás nap: Be happy! "Teddy bear" angol tehetségműhely bábelőadása 2020.05.27.

Munkaközösségi értekezlet

Ifjúság útja (05.13.)

Június	

Csoportos kirándulások megszervezése (06.08-12)

Erdei óvoda

Nemzeti összefogás napja

Környezetvédelmi világnap (06.05.)

Évzáró, búcsúztató (06.02-03-04)

Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek meghívók küldése

Évzárói nevelői értekezlet (06.19.)

Július	

Nyári óvodai élet

Augusztus	

Nyári óvodai élet, következő nevelési év előkészítése

Évnyitó nevelői értekezlet (08.29.)

 
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  
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010 - Corvina Óvoda Mártírok Útja 29. Szám Alatti Telephelye (6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868009

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868009

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868009
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Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17
 

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

2019.

Szeptember

16. Szülői értekezlet

Október

22. Szakmai nap: „Léleksimogató” VTP pályázat

Látogatás az iskolában a tavalyi nagycsoportosoknál

November

05. "Őszi kincsek tárháza" szakmai nap

14.Fogadó óra

December

05. Mikulás ünnepség

18. Karácsonyi ünnepség

2020.

Január

20. Fogadó óra

Február

10. Szülői értekezlet

17. Farsang
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Március

06. Nőnap megünneplése

10. Fogadó óra

13. Nemzeti ünnep megünneplése az iskolával közösen (Mártírok útja 29.)

Óralátogatás az iskolában a nagycsoportos gyermekekkel

Április

03. Nyílt nap a leendő óvodásoknak és szüleinek

23. Anyák napja

24. Fogadó óra

Május

06. Udvari játékok festése – munkadélután a szülőkkel

20. ”OVI-KUPA „ 25 éve  VTP pályázat

21.Tornaünnepély

29. Évzáró, búcsúztató

Június

04. Vadaskerti látogatás

22. „Gyermeknapi családi mókázás” VTP pályázat 
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

011 - Corvina Óvoda Katona Zsigmond Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Katona Zsigmond utca

1.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868010

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868010

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868010
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Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

nincs
 

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:

6-17-ig
 

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

2019.

Szeptember

17. Szülői értekezlet

28. a Katonatelepi Szüreti napon való részvétel

Október

01. Kirándulás az Arborétumba

10, 17. Fogadó óra

11-12. Papírgyűjtés

29. „Platánfa meséje” VTP pályázat

November

Óvónők részvétele a MathiászJ. Általános Iskola nyílt napján

December

18. Karácsonyi ünnepség

2020.

Január

21. Szülői értekezlet

Február

05. Farsang

15. Alapítványi bál

Március

13. Nemzeti ünnep megünneplése

Óralátogatás a nagycsoportosokkal a Mathiász János Általános Iskolában előre egyeztetett időpontban

Április

03. „Egészségnap” VTP pályázat

07. Húsvét

08. Egészségnap

10,11. Fogadó óra

18. Óvodanyitogató

Május

06. Anyák napja

20. ”OVI-KUPA „ 25 éve  VTP pályázat

29. Ballagás

Június

05. „Katonatelepi forgatag” VTP pályázat 
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.
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2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

013 - Corvina Óvoda (6000 Kecskemét, Csokor utca 9.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

3
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868011

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868011

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868011
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legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének

130 %-át,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17 óra
 

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

2019.

Szeptember

10. Szülői értekezlet 2. csoport

11. Szülői értekezlet 1. csoport

Október

02. Szülői értekezlet 3. csoport

05. „Kertész leszek, fát nevelek…” VTP pályázat sövény, fa ültetése

22. Szakmai nap: „Léleksimogató” VTP pályázat

November

28. Adventi készülődés (Csokor u.9.)

December

06. Mikulás ünnepség

19. Betlehemes játék

2020.

Január
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Február

04. Szülői értekezlet 2. csoport

05. Szülői értekezlet 1. csoport

6. Szülői értekezlet 3. csoport

10. Farsang

Március

16-20. „Egészséghét” VTP pályázat

Április

02-03. Fotózás az óvodában

29. Anyák napja  2.csoport, 3.csoport

30. Anyák napja 1.csoport

Május

20. ”OVI-KUPA „ 25 éve  VTP pályázat

22.Tornaünnepély

29. „Mesés hétpróba” Évzáró, gyermeknap VTP pályázat

 

 
 

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

Még nem volt

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

017 - Corvina Óvoda Matkói Telephelye (6000 Kecskemét, Fő utca 32.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
1201868013

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
1201868013

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
1201868013
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Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék

megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

nincs
 

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:

1/2 7 - 17 óra 30.
 

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

2019.

Szeptember

09. Szülői értekezlet

15. Papírgyűjtés

Október

21. Fogadó óra

November

25. Fogadó óra

28. Adventi készülődés

December

19. Karácsonyi ünnepség

2020.

Január

27. Szülői értekezlet

Február

03. Fogadó óra

17. Farsang

Március

13.Nemzeti ünnep megünneplése

Április

06. Fogadó óra

07. Húsvéti előkészületek, kézműves délelőtt szülőkkel

16. Nyílt nap a leendő óvodásoknak és szüleiknek

Május

05. Anyák napja

20. ”OVI-KUPA „ 25 éve  VTP pályázat

25. „Családi gyermeknap”  VTP pályázat

29. Évzáró, nagyok búcsúztatása 
 

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

nincs

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
2000002103

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
2000002103

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
2000002103

38 /  41 



018 - Corvina Óvoda Forradalom Utcai Telephelye (6000 Kecskemét, Forradalom utca 3.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy

minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda

vezetője és a védőnő azzal egyetért.

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket elsősorban abba az

óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a lakókörzet elhelyezése alapján

döntünk. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó által meghirdetett beiratkozás időpontja:

2019.05.08-09.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

7
 

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:

2.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

A z óvodai étkezési térítési díj: 394 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát.

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes

étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

•	aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•	tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

•	olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•	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,

•	vagy nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a

gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai

nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

•	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat)

•	 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék
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megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi

igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét)

•	három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap)

•	olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 2017-ben a 110.225 Ft-ot.

•	nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének

igazolását.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő naptól, de

leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles

azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában előre meghirdetett napokon

lehet befizetni a díjakat.

Étkezés lemondása

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe az étkezést, a

szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem kell fizetni a térítési díjat.
 

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

nincs
 

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:

1/2 7-17
 

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

Hónap	        Ünnepek, megemlékezések, események

Szeptember	Széchenyivárosi Napok rendezvényein való részvétel (09.09-14.)

                       A leendő 1. osztályos tanító nénik részvétele a szülői értekezleteken (09.24-26.)

Október	        Állatok világnapja (10.04-08.)

	               „Pöttöm Próba” közlekedési versenyen való részvétel (10.04.)

                       Fotózás az óvodában (10.14-ei hét)

	               „Ki mit tud?” rendezvényen való részvétel (10.18.)

November	Őszbúcsúztató - nyílt délután (11.13.)

December	Mikulás napi ünnepség (12.06.)

	                Karácsonyi ünnep (12.17.)

Január	        A magyar kultúra napja (01.22.)

Február	        Részvétel a Móra Ferenc Általános Iskola nyílt óráin (02.18.)

                       Farsangi mulatság (02.19.)

Március	        25. Micimackó Mesemondó Találkozó (03.06.)

	                Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (03.13.)

                       Részvétel a Móra Ferenc Általános Iskola nyílt óráin (03.17.)

Április	        40 éves a Forradalom Utcai Óvoda (04.03.) - VTP pályázat

                       Húsvéti ünnep (04.09.)

Május	        Anyák napi ünnepségek (05.04-08.)

	                Ovi kupán való részvétel (05.20.)

	                Gyereknap (05.22.)

	                Évzáró ünnepség, a nagycsoportosok búcsúztatása (05.29.)

Június	        Kirándulás a szülőkkel (06.04-11.)
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

nem volt.

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. október 24.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201868-
2000002104

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201868-
2000002104

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201868-
2000002104
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