KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2016/2017 NEVELÉSI ÉV
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23.§-a értelmében a Király-tó Óvoda és Bölcsőde az alábbi adatokat teszi közzé:

Az óvoda megnevezése

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

Az
óvoda
címe, 9330 Kapuvár, Arany J. u. 10/a
székhelye, elérhetősége
Tel.: 96/242-611 96/241-088
e-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu
Az óvoda feladatellátási  Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai tagóvodája
helyei
9330 Kapuvár, Bercsényi u. 1/A
 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Lakótelepi tagóvodája
9330 Kapuvár, Ifjúság út 5.
 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Házhelyi tagóvodája
9330 Kapuvár, Mátyás k. u. 29.
 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Babóti tagóvodája
9351 Babót, Fő u. 94.

 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Osli tagóvodája
9354 Osli, Rákóczi u. 16.

 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Veszkényi tagóvodája
9352 Veszkény, Fő u. 63.

OM azonosító

030269

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk
 Házirend
 Pedagógiai Program
 SZMSZ
 Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben - a helyben szokásos módon - nyilvánosságot
biztosítunk

Működés rendje.
 Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 01-től, 2017. augusztus 31-ig tart.
 A központi óvoda és a tagóvodák nyitva tartása min. 10 óra, a pontos nyitva
tartási idő telephelyenként, a szülői igények alapján kerül meghatározásra.

 A tagóvodák nyári zárva tartása óvodánként 3-4 hét, amely évente kerül
egyeztetésre
az
intézményvezetővel,
illetve
a
jegyzővel/községi
polgármesterekkel, hogy a szükséges karbantartási és felújítási munkák
elvégzésére sor kerülhessen.
 Az egyes tagóvodák nyári zárva tartása alatt a város nyitva tartó óvodái fogadják
azokat a gyermekeket, akiket a szülők nem tudnak elhelyezni. A tagóvodavezetők a nyári zárva tartás pontos időpontját legkésőbb, minden év február 15ig a szülők tudomására adják, írásban.
 Munkaszüneti napok:
munkanap
pihenőnap
2016. október 15. szombat
2016. október 31. hétfő
 A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról az óvoda hét
nappal előbb tájékoztatja a szülőket. (Éves munkaterv alapján)
A nevelés nélküli munkanapokon, a zárva tartás alatt, a szülők igénye alapján,
ügyeletet szervezünk. (15 fő igénye esetén a helyi óvodában, kevesebb igény esetén
összevontan városi szinten, az igénylő óvoda dolgozóinak ügyeletével)
Felvételi lehetőség
o Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott
nevelési évben.
o Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől
számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a
felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
o A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda
köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától
Óvodai beiratkozás
Az óvodai felvétel évente egyszer kerül meghirdetésre, a fenntartó által kijelölt
időpontban (április 20. és május 20. közötti időszakban) Az óvodai beiratkozás ideje,
módja 30 nappal előbb kerül meghirdetésre.

Az év közben jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan
történik. Az óvodai felvételi eljárás írásbeli kérelemmel indul meg. Az óvodai felvétel
jelentkezés az esélyegyenlőség, a jogbiztonság és az egységes jogorvoslati lehetőség
biztosítása érdekében írásbeli kérelem formájában történik.

Ünnepek, megemlékezések rendje
Intézményünkben az ünnepek, ünnepélyek a Kéz a kézben pedagógiai program, az
intézményi, ill. a tagóvoda vezetői munkatervben meghatározottak szerint kerülnek
megrendezésre.

Térítési díj
Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény
által biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles.
Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd,
uzsonna) az egész napos ellátásban.
Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg.
A térítési díj beszedése helyben, a tagóvodákban történik, előre megjelölt időpontban.
Pótbefizetésre havonta egy alkalommal, a gazdasági irodában van lehetőség.
A gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcímek
alapján lehet igénybe venni:
a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b) tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek
c) családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) a családban három vagy több gyermeket nevelnek
e) a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Alkalmazottak:
munkakör
óvodapedagógus
dajka
óvodatitkár
pedagógiai asszisztens

fő

végzettség

30

főiskola

14

középfokú

1

főiskola

1

középfokú

4

középfokú

1

főiskola

Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakképzettséggel minden alkalmazott
rendelkezik.

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma: 15 csoport

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:
Óvoda/tagóvoda

Csoport

csoport összetétel

Központi óvoda
Éger csoport
Királyka csoport
Kócsag csoport
Fülemüle csoport

középső-kiscsoport
nagycsoport
nagy-középső csoport
kiscsoport

Gartai
tagóvoda

gyermekek
száma
101
28
22
26
25
67

Fehér tündérrózsa csoport
Mocsári nefelejcs csoport
Réti csíkhal csoport

kis-középső csoport
kiscsoport
nagycsoport

Házhelyi
tagóvoda

25
20
22
40

Békaliliom csoport
Hajnalpír lepke csoport

osztatlan
osztatlan

Lakótelepi
tagóvoda

21
19
37

Füzike csoport
Gólyahír csoport

nagy-középső csoport
kis-középső csoport

Kapuvári
összesen
Babóti
tagóvoda

22
15
245
24

Királyfa csoport

osztatlan

Margaréta csoport

osztatlan

Osli tagóvoda
Veszkényi
tagóvoda

24
13
13
31

Bébic csoport
Pipitér csoport

nagycsoport
kis-középső csoport

Községi
összesen

17
14
68

Intézményi
összesen

313

Kapuvár, 2016. okt.1.
Boros Imréné
intézményvezető

