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1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Az a kisgyermek vehető fel, aki

 a 3. életévét 2021. augusztus 31-ig betöltötte,
 a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.

 A kisgyermek beíratása személyesen történik.
 Amennyiben a törvény másképp rendelkezik, úgy elektronikusan vagy

telefonon.

Az óvoda elérhetőségei: email: boconadiovi@gmail.com; Telefon: 36/484-037

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a kisgyermek személyazonosítására alkalmas, a kisgyermek nevére kiállított

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a kisgyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a kisgyermek TAJ kártyája,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.


Az óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről  május 20-ig dönt, és erről írásban
értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda
vezetőjét.

  2.A beiratkozásra meghatározott idő: április 20- május 20.

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2

3.Napi térítési díj összege térítési díj fizetési kötelezettség esetén: 405 HUF/nap/fő

4.Nyitva tartás: 7:00- 17:00 napi 10 óra

5.Jelentősebb rendezvények, események

szeptember

 Népmese hét

 Takarítási világnap

október
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 Állatok világnapja- Assisi Szent Ferencről megemlékezés; Barkács délután
közösen a szülőkkel.

 Kenyér világnapja- cipósütés

november

 Szent Márton hét- lámpás felvonulás, Márton „keresés”, a szent legendája

december

 Szent Miklós ünnepe- a szent legendája

 Szent Ambrus ünnepe- méz kóstolás, mézeskalácssütés

 Karácsonyi készülődés, ünnepi délelőtt- betlehemezés

január

 Vízkereszt ünnepe- házszentelés

 A magyar kultúra napja

február

 Mackó hét

 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe- gyertyák megáldása

 Szent Balázs ünnepe- Balázs áldás a csoportokban

 Farsangi délelőtt

március

 Nemzeti ünnepünk méltó megünneplése

 Hamvazkodás

 Védőszentünk Szent József ünnepe

 Víz világnapja- vizes hét

 Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe- Teremtésvédelmi hét

április

 Lelki nap- húsvéti készülődés

 Szent György napja- Fenntarthatósági hét, „Egy gyermek- egy virág”

 Anyák napja

május

 Madarak, fák napja

 Évzáró a csoportokban

 Gyermeknap



2. Óvodapedagógusok és dajkák száma és végzettsége

Óvodapedagógus Dajka

száma 4 2

végzettsége középfokú 1 OKJ-s dajkaképző

egyéb felsőfokú 2

főiskola alapfok 1

Óvodai csoportok száma és létszáma

  Óvodai csoportok száma: 2

 Kiscsoport 22 fő

 Középső- nagycsoport 20 fő

Boconád, 2021. 10. 19.      Juhászné Kiss Edit
         tagóvoda- vezető


