Közzétételi lista
Alsóújlaki Vackor Óvoda
Alsóújlak

Az óvoda neve: Alsóújlaki Vackor Óvoda
OM. 036482
Feladat ellátási hely kódja: 001
Cím:9842. Alsóújlak,Kossuth L. utca 4/a, Telefonszám: 94/573-215
Fenntartó: Alsóújlak Önkormányzata
Cím:9842.Alsóújlak,Csurgó utca 15/a

Telefonszám:94/ 573-122

Óvodavezető: 1 fő, Közoktatás vezető és pedagógiai végzettség
Óvónő: 1fő, főiskolai végzettség
Dajka: 1fő, dajkaképző
Élelmezésvezető: 1 fő, érettségi, élelmezésvezetői tanfolyam
Logopédus: Merklin Erika
Fejlesztőpedagógus: Muzsik Marianna
Az óvoda orvosa: Dr. Ábrahám Marianna Ágota
Védőnő: Füzi Andrea 06-30/274-13-37
Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ -9800. Vasvár, Árpád Tér 8.
Intézményvezető: Borbás Imréné Tel.94/370-573
Családsegítő Szolgálat: Baranyainé Molnár Hajnalka családgondozó
06-20/473-25-77
Gyermekjóléti Szolgálat: Virág Eszter családgondozó 06-20/473-18-40
Nevelési Tanácsadó: 9700. Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Telefon: 94/519-605
A fenntartó által meghatározott csoportlétszám: 25 fő +20%
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Étkeztetés
2015. szeptember 1-től ingyenes az óvodáztatás. A szülők önbevallásos
alapon igazolják, hogy az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a meg a
megjelölt összeget.
Az óvoda nyitvatartása:
-napi nyitva tartás hétfő – péntekig: 7.00 – 16.00 óráig
-az óvoda június 1-től augusztus 31-ig: nyári napirend szerint működik
Felvételi lehetőség:
Az óvodába 3. életévét betöltött gyermek vehető fel.
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított
fél éven belül betölti, feltéve, ha szobatiszta, ill. ha minden 3 éves, és annál
idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
A beiratkozás, felvétel eljárásrendje:
- az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész évben folyamatos,
jelentkezés alapján történik.
- jelentkezési lap kitöltésével a beiratkozás hivatalossá válik.
-beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges!
Ekkor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására kérjük a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és TAJ számát.
A munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények:
-Mikulás ünnepély, Adventi készülődés, Karácsony, Farsang a csoportban ,
Húsvét, Anyák napja, Kirándulás Jelibe , Gyereknap,
Nemzeti Összetartozás Napja, Évzáró, Kirándulás –előre egyeztetett helyre.
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Alsóújlak, 2015.szeptember 1.
Galambosné Bolla Rita
Óvodavezető
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