BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

Különös Közzétételi Lista
Bisinger Óvoda és Belvárosi Tagóvodája
1. Szervezeti adatok
Bisinger Óvoda

Óvoda megnevezése, címe
Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes
Óvodatitkár
Alapító, fenntartó és irányító szerv neve, székhelye

9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 8.-20.
Pallós Erzsébet
Horváthné Szabó Anett
Báthoriné Kiss Renáta
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021, Győr, Városház tér 1.

Létrehozásáról rendelkező határozat
Jogszabályban meghatározott közfeladata, típusa
Alapfeladata/alaptevékenysége
Működési köre/illetékessége
Gazdálkodási besorolása
Jogállása
Az alapító okiratának kelte
Az alapító okiratának hatályba lépése

Óvoda OM azonosítója
Óvoda elérhetőségei
Óvodavezető elérhetőségei

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének
/2013. (III. 29.) Kgy. számú határozata
köznevelési intézmény,
óvoda
óvodai nevelés
Győr Város közigazgatási területe, illetve az
irányító szerv által meghatározott felvételi
körzet
önállóan működő
önálló jogi személy
Győr, 2013.05.30.
Győr, 2013. 07.01.

202643
Telefon:96/327-750
E-mail: bisingerovi@4gmk.hu
Óvodavezető: Pallós Erzsébet
Telefon:+36-20/420-74-72
Fogadóóra: bejelentkezés alapján

Óvodai férőhelyek száma
224 fő

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

Óvoda megnevezése, címe

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája
9021 Győr, Árpád u. 15.

Tagóvoda-vezető
Alapító, fenntartó és irányító szerv
neve, székhelye

Kiss Krisztina
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021, Győr, Városház tér 1.

Létrehozásáról rendelkező határozat
Jogszabályban meghatározott közfeladata, típusa
Alapfeladata/alaptevékenysége
Működési köre/illetékessége
Gazdálkodási besorolása
Jogállása:
Az alapító okiratának kelte
Az alapító okiratának hatályba lépése

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének
/2013. (III. 29.) Kgy. számú határozata
köznevelési intézmény,
óvoda
óvodai nevelés
Győr Város közigazgatási területe, illetve az
irányító szerv által meghatározott felvételi
körzet
önállóan működő
önálló jogi személy
Győr, 2013.05.30.
Győr, 2013. 07.01.

Óvoda OM azonosítója
202643
Óvoda elérhetőségei

Telefon: 96/322-743
E-mail: belvárosiovi@4gmk.hu

Óvodavezető elérhetőségei

Tagóvodavezető: Kiss Krisztina
Telefon:+36-20/296-29-40

Óvodai férőhelyek száma

107 fő

2. Az óvoda alaptevékenysége
 A nevelő és oktató munka az óvodában pedagógiai program szerint folyik.
 Az óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet.
 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 Az óvoda működési rendjéről az intézmény szervezeti és működési szabályzata és házirendje rendelkezik.

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

3. Az intézmény feladatai
III/1. Az intézmény
szakágazati besorolása:
III/2. Az intézmény feladatai
(szakfeladat szerint):

851020

Óvodai nevelés

562912
562917
680002
692000

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői
tevékenység
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

851011
851012
856099

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4. Óvodánkról
A Bisinger óvoda 1972-ben épült a városközpontban. Gyönyörű zöld övezet veszi
körül - örökzöldekkel, pompázó virágokkal -, amely biztosítja az esztétikus, egészséges környezetet gyermekeink számára.
Az épületben nyolc csoportszoba van, melyek esztétikusak, hangulatosak, tágasak, korszerű
játékokkal felszereltek.
Vegyes életkorú csoportokban fogadjuk a gyermekeket, így lehetőség van a testvérek, barátok
egy csoportban való elhelyezésére.
Szakmailag felkészült, nagy gyakorlattal rendelkező, munkájukra igényes óvodapedagógusaink és képzett dajka nénik biztosítanak derűs, családias légkört a gyermekek számára.
Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési programmal dolgozik.

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az
óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki
személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem
helyettesíthető indivídum és szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség,
fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés - az érés - sajátos törvényszerűségei, a
spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.
Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására,
nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek
fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt,
tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével.

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

 Nevelés időkeretei
A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét, időbeosztását.
A hetirend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a nyugodt,
kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai nevelés megteremtését. Egyensúlyban tartja az egészséges fejlődéshez szükséges mozgástevékenységek és a pihenés váltakozását. A napirend lehetővé teszi a szabad levegőn való rendszeres tartózkodást, a szokásrendszer kialakítását, a
gyermeki tevékenységek szabad kibontakozását.
A napirenden belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenységére a játékra biztosítjuk.
A gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők (étkezés, tisztálkodás, öltözködés, alvás…)
ugyancsak beilleszthető a tevékenységek egész napos folyamatába. Reggel, különösen tavaszszal és nyáron, a szabad levegőn tartózkodás természetes része a mindennapi életének. A hűvösebb idő beköszöntésével is szükséges minél többet a szabad levegőn tartózkodni. A napirend biztonságot ad és állandóságot jelent a gyermekek számára.
A napirend ezen kívül annak megfelelően, ahogy az évszakok változnak vagy a gyermeki tevékenységek fejlődése ezt indokolttá teszi, változtatható, módosítható. A napirendünk figyelembe veszi a fejlődés közben bekövetkezett változásokat. A gyermekek szokásrendszerének
a kialakításával biztosítjuk a napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát.

5. A beiratkozás rendje
Az óvodába történő jelentkezés a következő nevelési évre a fenntartó által meghatározottak szerint a tárgyévben történik. A jelentkezés ideje és módja meghirdetésre kerül az intézményben kifüggesztett plakáton.
Intézményi hagyományaink szerint a jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő
óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai élettel, a gyermekekkel és az intézmény dolgozóival.

Nyitott kapuk napja: 2017. március 23.

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu
A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének
tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása.
Szabad férőhely esetén a gyermekek felvételére, átvételére évközben is van lehetőség. A felvétellel kapcsolatos döntésről írásban kapnak tájékoztatást az érintettek. Az óvodába történő
jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes megjelenésével történik.

Beíratás időpontja: 2017. április 20-21.
A beíratáshoz szükséges bemutatni:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), TAJ kártyát,
 szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
 (magyarországi tartózkodást igazoló okmányokat).

6. Az óvoda nyitvatartási rendje





Bisinger Óvoda:
Hétfőtől – péntekig: 600 - 1630 óráig.
Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája:
Hétfőtől – péntekig: 630 - 1700 óráig.

 Nyári zárva tartás rendje
Az óvoda a nyári karbantartás, felújítás és nagytakarítás idején a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva, melyről a szülőket – legkésőbb február 15-ig – tájékoztatjuk.
Zárva tartás ideje alatt a szülő indokolt kérése esetén a gyermeket az intézmény tagóvodájában helyezzük el, a tagóvoda zárva tartása alatt a Bisinger Óvodában.


Nevelés nélküli munkanapok

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek
időpontjáról a szülőket legalább hét nappal előtte írásban értesítjük.
A gyermekek számára minden alkalommal ügyeletet biztosítunk.

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

7. Térítési díj befizetése, étkeztetés
1. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az előzetesen meghatározott napon, az
óvoda épületében 7 – 1630 óráig készpénzben, illetve előzetes írásbeli megbízás (nyilatkozat) alapján csoportos beszedéssel történik.
Pótbefizetésre a kijelölt napon a Bisinger Óvodában (9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.)
730-11 óráig van lehetőség.
Térítési díj beszedése a Bisinger Óvodában csak ezen a két napon történik, illetve a
tagóvodában a kijelölt napon.
A térítési díj beszedésének időpontját jól látható helyen – a befizetés helyén és a bejárati ajtón, (csoportok hirdetőin) -, 3-5 munkanappal a befizetést megelőzően közzétesszük.
A térítési díj befizetésének időpontját a szülő köteles betartani. Amennyiben a térítési
díj befizetésére kötelezett a kijelölt napokon nem teljesíti a befizetést, az étkezést a
következő hónap 1. napjától nem veheti igénybe.

2. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden munkanap 7.30-9.00 - óráig a főbejáratnál elhelyezett lemondó füzetbe történő bejegyzéssel és aláírással, kivételesen indokolt esetben telefonon. A reggel 9 óráig történő lejelentés másnaptól lép életbe, és a
következő hónapban, befizetéskor kerül visszafizetésre. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

3. Óvodában fizetendő étkezési térítési díj
kód étkezési forma megnevezése
10
1A

térítési díj Ft/adag
netto
brutto
320
406

egész napos gyermek
teljes térítési díj
egész napos gyermek
0
100%-os normatív kedvezmény

0

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

8. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események
 Bisinger Óvoda
A rendezvény, esemény
időpontja

megnevezése
Őszi mulatságok

2016. szeptember 28.
Habakuk Bábszínház
2016. szeptember 26.
2016. október 03.- tól
2016. október 11.- december 01.- 2017. március 23. – május 31.

Tehetségműhelyek indítása
Múzeumpedagógiai látogatások

2016. december 02.

Habakuk Bábszínház

2016. december 05. – 2017. február 24.
2016. december 06.

Játékos vízhez szoktatás
Mikulás
Hangraforgó Együttes koncert
Advent, karácsonyi előkészületek, barkács
délután
Karácsonyi ünnepség
Egészséghét
Farsang
Szülők- nevelők bálja
Habakuk Bábszínház
Nyílt nap
Óvodás Olimpia
Sportrendezvények
Ovifoci
Húsvéti készülődés, Nyuszi nap, barkács
délután
Anyák napja
Gyereknap- Családi nap
Habakuk Bábszínház
Hangraforgó Együttes koncert
Barkács délután

2016. december 08.
2016. december 20.
2017. január 23-27.
2017. február 09.
2017. február 18.
2017. február 23.
2017. március 23.
2017. április
Egész évben folyamatosan
2017. április 11.
2017. április 26- 29.
2017. május 26.

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

 Belvárosi Tagóvoda
A rendezvény, esemény
időpontja
2016. október 03.-tól

megnevezése
Tehetségműhelyek indítása

2016. november 11.

Ősz búcsúztató, színes kavalkád, lámpás felvonulással
Adventi játszóház

2016. november 30.
2016. december 05. – 2017. február 24.
2016. december 06.

Játékos vízhez szoktatás
Mikulás

2016. december 20.
2017. február 10.
2017. március 21.
2017. április 11.
2017. április 12.
2017. május 05..
2016-2017.
2016-2017.
Egész évben folyamatosan

Karácsonyi ünnepség
Farsang
Nyílt nap
Húsvéti játszóház
Húsvét az óvodában
Anyák napja
Habakuk Bábszínház előadásai
Hangraforgó Együttes előadásai
Sportrendezvények
Úszás
Ovi foci
Ovi olimpia
Tavaszi kirándulás- gyereknap
„Zöld napok” környezetvédelmi világnap
Évzáró Kerti Parti

2017. május
2017. június 06-08.
2017. június 08.

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
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9. Az óvodára vonatkozó statisztikai adatok

 Alkalmazottak engedélyezett létszámadatai

Ssz.

Összesen

Bisinger

Belváros

1. Az óvoda engedélyezett létszáma:

42

29

13

2. Óvodapedagógusok száma:
ebből óvodavezető
ebből óvodavezető-helyettes
ebből tagóvoda-vezető
3. Dajkák száma:
4. Pedagógiai asszisztens
5. Óvodatitkár

25
1
1
1
12
4
1

17
1
1

8

Csoport
neve

Létszám
(felvett
gyermekek)

1
4
1

8
3
1

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai asszisztens

Bisinger Óvoda

1

Nyuszi

26

2

Bárány

26

3

Zsiráf

27

4

Maci

28

5

Mókus

27

Elefánt

27

Süni

27

Bagoly

24

6
7
8

Összesen:

212

Kiss Edina
Pataky Barbara
Szála Katalin
Heningné Gódor Edit
Katonáné Horváth Beáta
Horváthné Szabó Anett
Lőrincz Istvánné
Varga Dóra
Kakics Mária
Turi-Körmendi Anita
Wagner Orsolya
Lovász Adrienn
Oross Tiborné
Németh Nicolette
Sauer Gusztávné
Erdélyi-Oross Bernadett
16 fő

Ollári Zoltánné

Kótai Diána

Alaszticsné Bella Tünde

Kótai Diána

Győri Katalin

Sokorainé Etl Klára

Varga Noémi

Sokorainé Etl Klára

Nagyné Gábriel Márta

Gazsi Judit

Horváthné Husvét Erika

Gazsi Judit

Soós Atilláné

Gazsi Judit

Obertolné Eisenberger
Gyöngyi

Kótai Diána

8 fő

3 fő

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
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Ssz.

Létszám
(felvett
gyermekek)

Csoport
neve

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai asszisztens

Belvárosi Tagóvoda
1

Süni

25

Hegedűsné Tóth Márta

Vadász Éva

Kovács Erzsébet

Mészáros Ferencné
2

25

Katica

dr. Horváthné Varga
Enikő

Kovács Erzsébet
Babos Istvánné

Oross-Holper Petra
3

Méhecske 25

Kertész Tünde

Kovács Erzsébet
Kiss Márta

Kiss Krisztina
4

25

Pillangó

Berthallerné Grics Zsuzsanna

Kovács Erzsébet

Szilasi Magdolna

Hollendusné Bartos Mária
Összesen:
Intézményi összesen:

8 fő

Beosztás

4 fő
1 fő
40 fő + 1 fő óvodavezető + 1 fő óvodatitkár

Bisinger Óvoda

Belvárosi Tagóvoda

Óvodatitkár

Báthoriné Kiss Renáta

Gyógypedagógus

utazó: Eőry Csilla

Logopédus

utazó: Vida Veronika

Szomatopedagógus

utazó: Kobrizsa Eszter

--

SNI-s Logopédus

utazó: Kissné Hervai Sára

--

utazó: Jakabné Magyar Cecília

Bisinger Óvoda

Belvárosi Tagóvoda

„A nevelőmunka dokumentumai” szakmai
munkaközösség
Vezető: Varga Dóra

Művészeti Nevelés Szakmai Munkaközösség
Vezető: Hegedűsné Tóth Márta

BISINGER ÓVODA
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.
Telefon/Fax: 06-96/327-750, e-mail: bisingerovi@ogmk.hu

10. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk
- Házirend,
- Pedagógiai Program,
- Szervezeti és Működési Szabályzat,
- Éves Munkaterv.
A dokumentációknak tagintézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra
kerül.

11. Az intézmény gazdálkodása
A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga
Az intézmény alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatba és kezelésbe adja
- a 6492 helyrajzi számon nyilvántartott, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20. szám alatti,
- a 7198 helyrajzi számon nyilvántartott, 9021 Győr, Árpád út 15. szám alatti,
ingatlanokat és épületeket.
Az intézmény a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak ellátása érdekében.
Az intézmény előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága, pénzügyi és gazdálkodási
tevékenysége
Az intézmény gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő költségvetési szerv.
Meghatározott pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét az Óvodák Gazdasági Működtető
Központja, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény és
az Óvodák Gazdasági Működtető Központja közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét az irányító szerv hagyja jóvá. Az óvoda éves költségvetését az Óvodák Gazdasági
Működtető Központja kezeli azzal a megkötéssel, hogy előirányzatai felett az óvodavezető
rendelkezik.

Az intézmény költségvetését irányító szerve évente az Óvodák Gazdasági Működtető Központja útján az óvodavezetővel egyeztetve állapítja meg.

