KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020-2021. nevelési évre
SZENTENDREI WALDORF ÓVODA
OM 200178

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé.
Az óvoda megnevezése

Szentendrei Waldorf Óvoda
2000 Szentendre Jobbágy utca 5

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,
elérhetősége

Tel: 0630 900 6777
Óvodavezető: Májer Margit
E-mail:szentendreiwaldorf@gmail.com

Az intézmény alapításának dátuma
OM azonosító

2002.01.16.
200178

1.Óvodapedagógusok száma: 2fő
1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, szakvizsgázott, vezető óvodapedagógus
1 fő óvodapedagógus.
2.Dajkák száma: 1fő
3.Óvodai csoportok száma: 1
létszám max. 24 fő
4. Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év 2020. 09. 01 – 2021. 08. 31-ig tart.
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől - péntekig). Nyitva tartás naponta: 7:30 –16:00
óráig.
Tervezett nyári zárva tartás: 2021. július 1. – 2021. augusztus 21.

Őszi szünet: 2020. október 26. – október 30.
Téli szünet: 2020. december 17. – 2021. január 6.
Sí szünet: 2021. február 15. – február 19.
Tavaszi szünet: 2021. március 31. – április 9.

Nevelés nélküli munkanapok:
- 2020.09.21. (MÁK ellenőrzés)
- 2021.04.30.
- 2021.05. 14. Waldorf Óvónők Országos Találkozója
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig.
Óvodánk a Waldorf – pedagógia szerint a 12078 – 1/2013/KOIR.sz. miniszteri határozattal
jóváhagyott alternatív „Waldorf Óvodapedagógiai Program” (WOP) alapján készült helyi pedagógiai
programja szerint látja el nevelési feladatát, alternatív magán köznevelési intézményként nem kötelező
felvételt biztosító óvoda.
A gyermekek óvodai felvétele óvodánkba jelentkezés alapján történik, mely után személyes
találkozóra kerül sor.
Az adott nevelési évre felvehető létszámot az iskolába menő gyermekek száma határozza meg.
Nevelési év közben a szabad férőhelyek számának függvényében fogadunk jelentkezést.

A beiratkozásra meghatározott idő:
Az intézmény az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon,
a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
Térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség:
Az étkezést óvodánkban térítésmentesen biztosítjuk a gyerekeknek.
A szülőknek óvodánk felé sem térítési díj, sem tandíj fizetési kötelezettsége nincs.
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat
Helyi Pedagógiai Program
Házirend (a Házirendet minden szülő elolvasta, aláírásával igazolta)
Éves munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben a faliújságon, az irodában és honlapunkon
biztosítunk nyilvánosságot.
Tervezett nyílt napok

2021.02.13 és 03.13. családos nyílt nap
2021.03.04. csak felnőtteknek szóló tájékoztató est

Jelentősebb ünnepeink, rendezvényeink, kirándulások

Október1. Betakarítás ünnep
Október 19-23. Szent Mihály ünnep, sárkányeregetés, bátorság hete, belső ünnep
November 7. Szent Márton lámpás ünnepe, családos ünnep
December
- 4. Szent Miklós napja.
- 7-től Adventi éneklés a szülőkkel.
- 18. Adventi kert - gyermekspirál-járás, családos ünnep
Február
- 13. családos nyílt nap
- 26. télbúcsúztató
Március
- 04 . csak felnőtteknek szóló tájékoztató est
- 13. családos nyílt nap
- 30. Húsvét ünnepünk, belső ünnep
- 31. tavaszi szünet kezdete
Április
- 30. eperszedés
Május

- 14. Mennybemenetel ünnepe
- 24. Pünkösd ünnepe
Június:
- 14. iskolába készülők kirándulása
-11. Búcsúnap/Zárónap
-13. Nyárünnep, családos ünnep.

Szentendre, 2020.10.30.
intézményvezető

