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Kedves Szülők! 

 

Örülünk, hogy óvodánkat választotta gyermeke részére.  

Szeretnénk néhány mondatban bemutatkozni és információkkal szolgálni önöknek: 

Intézményünkben 6 csoport működik, melyből az önök gyermeke felvétel esetén életkora szerint a zöld kicsi 

vegyes vagy a kék kiscsoportba fog járni. A felvett vagy elutasított gyermekek szüleit személyes átvétellel 

határozatban értesítjük május 17-24 között. 

A csoportok létszáma átlag 20 fő  mellyel két óvodapedagógus, és egy dajka néni foglalkozik váltott műszakban.  

  

Az óvoda nyitvatartási ideje: reggel 6-18 óra közötti időben. 

Ügyelet: 6-7 ill. 17-18 óra között. 

Az óvodába való beérkezés ideje: 8.30 !!! 

A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 

Nyári zárás: Az Önkormányzat határozata alapján 4 hét  

Téli zárás: Az Önkormányzat határozata alapján 1 vagy 2 hét. 

 

Minden szülő köteles megismerni az óvodai házirendet, s azt folyamatosan betartani. 

A gyermek 3. életévének betöltésétől a szülő kötelessége a gyermeket rendszeresen óvodába járatni.  

Elegendő férőhely esetén óvodai nevelésben részesülhet az a gyermek, aki legkésőbb 2020.február 1-ig 

betölti a 3. életévet. 

 

Óvodánk Kiválóan akkreditált Tehetségpontként is működik és  a ,, Sok kicsi sokra megy” óvodai programunk 

alapján végzi nevelőmunkáját.. 

Választható foglalkozások rendje:  Az óvodai fejlesztéseket, foglalkozásokat, az óvodai élet szervezésével 

kapcsolatos tudnivalókat a ,,Sok kicsi sokra megy”  helyi óvodai program tartalmazza. Dokumentumainkat a 

honlapunkon és az előtérben elhelyezett szülői példányok tekinthetik meg. 

Felkínált programjaink közül: 

 - ingyenes : A tehetségműhelyeinkbe tartozó mozgás- zenei, vizuális műhelye kizárólag nagycsoportosok 

számára. Ezenkívül a nagyoknak heti rendszerességgel korcsolyázásra és középsőtől hittan foglalkozásokra van 

lehetőség. 

- önköltséges: Tánc illetve foci oktatás minden korcsoportnak /3500.- / 

Az étkezési térítési-díj kedvezményben részesülnek: 

- a három vagy több gyermeket nevelő szülő 

- a családban tartósan beteg ill. sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülő 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő, a képviselőtestület által meghatározott 

mértékben 

- aki nyilatkozik, hogy családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 134.224.-Ft-ot 

Befizetés szeptemberre: 2019.aug. 29.én  7-14 óráig 

 

Kérjük, hogy a felvett gyermekek szülei 2019 május 10 - 24 között  jöjjenek leendő csoportjukhoz gyermekük  

jelének megbeszélésére, a családlátogatás idejének (08.26 H,27 K) egyeztetésére a leendő pedagógusokhoz. 

 

Első szülői értekezlet: 2019.augusztus 28 szerda  16.30-tól fsz aulában. 

Az ismerkedést, beszoktatást augusztus 28 szerdán és 29 csütörtök délelőtt 9-11.30-ig tartjuk szülőkkel együtt a 

leendő pedagógusokkal. 

 Augusztus 30 nevelésnélküli munkanap-zárva vagyunk 

 

 Nevelési év 2019 09.02.-án kezdődik 

 

2019.április 23                                                                          Mászóka Óvoda közössége nevében Forintos Ilona  

óvodavezető 
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