Csigadombi Waldorf Óvoda (201590)
Lev.cím.: 2400 Dunaújváros Garibaldi út 1. Tel: 30/2425154
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Különös közzétételi lista
2019-2020-as tanév
(2019. október 1-jei adatok alapján)
A különös közzétételi lista az óvodánk eredményességéről, felkészültségéről, személyi
feltételeiről a 229/2012. Kormányrendelet 23-24. § értelmében az alábbi adatszolgáltatást
teszi közzé a szülők tájékoztatása céljából.
A fenntartó neve: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány
Státusza: közhasznú szervezet
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4 fsz. 3
Kuratórium elnöke: Ladi Éva
A kuratórium elnökének telefonszáma: 30/3434188
A fenntartó e-mail címe: gollnermaria.alapitvany@gmail.com
Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf Óvoda
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Garibaldi út 1.
OM: 201590
Az intézményt képviseli: Holhosné Horváth Tünde
Az intézmény telefonszáma: 30/242-5154
1. Felvételi lehetőség:
A felvételi időszakban az óvoda iránt érdeklődő szülőket az Óvónői Kollégium, illetve
a Szülői közösség tájékoztatja a Waldorf-pedagógia alapelveiről. A családok
ismerkedhetnek az óvoda életével a Kisovi rendezvényein. Megismerhetik a helyi
nevelési programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házirendet.
A jelentkezéseket folyamatosan várjuk, a felvételről a családokkal való személyes
beszélgetés után dönt az Óvónői Kollégium.
2. Beiratkozás:
Az óvodai beíratás minden év tavaszán a központi előírások figyelembe vételével
történik. A beíratás helyszíne a Csigadombi Waldorf Óvoda épülete.
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Csoport létszáma: az óvodánkba nevelési év közben a szabad férőhelyek alakulásának
függvényében tudunk jelentkezést fogadni.
A tanévben a beiratkozás időpontja: 2020. április 20. – 21.
3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítés díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, további
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díj mértéke, a fenntartó
által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
Térítési díj: étkezési díj a fenntartó döntése alapján

4. Külső hatósági ellenőrzések:
Magyar Államkincstár. Az ellenőrzés célja az volt, hogy a 2017. január 1 - 2017.
december 31. közötti időszakban folyósított támogatások elszámolása és
felhasználása a jogszabályoknak megfelelően történt-e.
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Intézmény nyitva tartásának rendje; jelentősebb események a tanév során:
A nevelési év időtartama: 2019. szeptember 1 - 2019. augusztus 31.
Az óvoda épülete szorgalmi időben hétköznapokon reggel 7.30 órától délután 16.00ig tart nyitva.
A pedagógiai szünetek időpontjai:
Őszi szünet: 2019. október 28. – október 31.
Szünet utáni első nap: 2019. november 4., hétfő.
Téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 3.
Szünet utáni első nap: 2020. január 6., hétfő.
Farsangi szünet: 2020. február 17. – 21.
Szünet utáni első nap: 2019. február 24., hétfő.
Tavaszi szünet: 2020. április 09. – április 17.
Szünet utáni első nap: 2020. április 20., hétfő
Nyári, ügyeleti nyitva tartás: 2020. június 16 – június 30-ig a szülők igénye alapján.
2020. július 1-től az óvoda zárva tart.
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai
Október 5.
Őszi kirándulás
November 15. Márton nap
November 23. Bazár
Május 9.
Tavaszi kirándulás
Június 13.
Nyárünnep

6. SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program
(Megtalálható a www.dunaujvarosiwaldorf.hu iskola dokumentumok oldalon)
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
Ebben a tanévben lezajlott az intézményvezető és az intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzés.

7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége.
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