Eszterlánc Óvoda alkalmazotti köréről készült kimutatás.
Óvodánkban a jelenlegi személyi feltételek a törvényben előírtaknak megfelelnek.
A minőségi munkavégzést 90 dolgozó összehangolt munkája biztosítja.
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Az óvodapedagógusok az alábbi szakirányú végzettséggel, szakvizsgával rendelkeznek:
Óvodai szakértő

1 fő

Vezető óvodapedagógus

6 fő

Differenciáló, fejlesztőpedagógiai ismeretek

3 fő

Logopédus

1 fő

Szociálpedagógus

1 fő

Drámapedagógia

1 fő

Pedagógia

2 fő

Tehetségfejlesztés

1 fő

Népi játék és kismesterségek oktatója

1 fő

Játszóház vezető

1 fő

Intézményünkben 20 csoportban folyik az oktató nevelő munka, melyet napi szinten 2
óvodapedagógus és 1 dajka néni lát el. Ezen kívül a napi munkát 6 fő pedagógiai asszisztens
segíti.

Óvodai nevelési év rendje:
Az óvodai nevelési év a mindenkori miniszteri rendeletnek megfelelően szeptember 01
napjától következő év augusztus 31 napjáig tart. / 22 / 1999. OM rendelet 2 § alapján. / A
nyitvatartási idő: napi 11 óra.
Reggel: 600 órától 1700– óráig.
Ügyelet: 600-tól 700-ig tart.
Az óvoda folyamatosan nyitva tartó intézmény. Nyári időszakban összefüggően általában
legfeljebb 4 hétig tartható zárva. Különleges körülménynek tekinthető a felújítás és minden
olyan – a gyermek megfelelő ellátását akadályozó – karbantartási munka, melyet két hét alatt
nem lehet elvégezni.
A szünet időtartamát az óvodavezető kérelme alapján a fenntartó szerv engedélyezi.
A szülők a nyári zárás időpontjáról, a pontos időtartamáról a fenntartó rendelkezése szerint
minden év február 15 napjáig írásban értesítést kapnak.
Nevelésnélküli munkanapok:
- Az óvodai nevelési év rendjében kerül meghatározásra az óvoda nevelés nélküli
munkanapok, szünetek időtartama, a nevelőtestületi értekezletek időpontja. EMMI rendelet
20/2012. (VIII. 31.) II. fejezet 3/5§.
- Az óvodai nevelés nélküli munkanapok (szakmai napok, továbbképzés, házi bemutatók, stb.)
igénybevételéről az óvoda hét nappal előbb köteles tájékoztatni a gyermekek szüleit. EMMI
rendelet 20/2012. (VIII. 31.) II. fejezet 3/5§.
Nevelésnélküli munkanapok szervezett ügyelet rendje:
Az óvoda nevelés nélküli munkanapon - szükség esetén – az óvodába beírt gyermekek
legalább 10% igénylés alapján gondoskodik a gyermekek felügyeletéről.

