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Különös közzétételi lista 

 

 

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

Az óvoda megnevezése:        Szentiváni Óvoda    OM azonosító:202640 

Az óvoda címe, elérhetősége, vezetője:  

9011 Győr, Kör tér 23. 

Tel/fax: 06 96/517-054,     06 96/517-055 

E-mail: szentivaniovi@4gmk.hu 

Óvodavezető: Fortuna Lászlóné (email: vezeto.szentivaniovi@ogmk.hu) 

Óvodatitkár: Udvardi Mónika 

E-mail: titkar.szentivan@gmail.com 

 

Tagóvoda megnevezése: Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája  

A tagóvoda címe, elérhetősége, vezetője:  

9011 Győr, Váci M. u. 1-3.                                                                                                                                                                                  

Tel: 0620/2556557 

E-mail: vaciovi@4gmk.hu 

Tagóvoda vezető: Kaufmann Ákosné 

 

Tagóvoda megnevezése: Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája 

A tagóvoda címe, elérhetősége, vezetője:  

9011 Győr, Sugár u. 40-42. 

Tel: 0620/2531133 

E-mail: sugarovi@4gmk.hu       

Tagóvoda vezető: Tamasics Jánosné  
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Az óvoda irányítása, felügyelete 

Megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. 

Az óvoda tevékenysége 

Az intézmény közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás. 

Az intézmény főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

Az intézmény alaptevékenysége: Az intézmény a gyerekek 3 éves korától a tankötelezettség 

kezdéséig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 

nevelését. 

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

4 096015 Gyermekétkezetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

Az intézmény illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási 

területe, illetve az irányító szerv által meghatározott felvételi körzet. 

Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelvéről 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
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326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

1. Az óvodai felvétel rendje  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)). A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról hirdetményt tesz 

közzé a saját honlapján, ami az óvodában is közzétételre kerül. Az óvodai felvételről, átvételről 

az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető 

gyermekek számát, az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz 

javaslatot a felvételre. 

 A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a 

férőhelyek száma lehetővé teszi –, folyamatosan történik. 

A beiratkozás helye: Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23. 

A beiratkozás ideje: 2017.április 20-21. 

 

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 szülő, vagy gondviselő érvényes személyi igazolványa, érvényes lakcímkártya 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 gyermek Taj száma 

 

2. Térítési díj 

 Az étkezési térítési díj összege: 406,- Ft/ nap 

Az ingyenes étkezés igénylése, és az ehhez szükséges kérvény kitöltése az óvoda titkáránál 

(Kör tér 23.) történik. 

 

3. Az óvodai nevelési év rendje 

Óvoda nyitva tartása: 

Szentiváni Óvoda  Kör tér 23.    6:00-16:30-ig  

Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája   6:30-16:30-ig 

Szentiváni Óvoda  Sugár Utcai Tagóvodája   6:30-17:00-ig 

 

Nevelési év: 2016. szeptember 1. – 2017. augusztus 31-ig tart.  

Nyári zárás: február 15-ig kerül kiírásra 
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Óvodai nevelés nélküli munkanapok várható időpontja: 

 2016. október 28.  

 2017. január 27. 

 2017. április 13. 

 2017. június 02.  

 

4. Ünnepek, megemlékezések rendje 

Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai programjában 

meghatározottak szerint, a pontos lista az éves munkatervben található. Az éves munkaterv az 

intézmények vezetői irodáiban megtekinthetők. 

 

5. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

 Házirend 

 Pedagógia program 

 SZMSZ 

 Éves munkaterv 

Az óvoda által közzétett hirdetmények, közlemények 

A Közzététel a törvényi előírásoknak megfelelően történik, a helyben szokásos módon. 

A dokumentációknak intézményünkben nyilvánosságot biztosítunk. 

A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratásakor – minden szülő számára átadásra 

kerül. 

 

6. Személyi feltételek, közalkalmazottak végzettsége 

 

6. 1. Óvodapedagógusok engedélyezett létszáma: 34 fő  

Betöltött álláshelyek száma: 34 fő 

Óvodavezető: 1 fő  

Óvodavezető-helyettes: 1 fő  

Tagóvoda vezető: 2 fő 

Óvodapedagógus 30 fő  

6. 2. Óvodapedagógusok végzettsége, szakképzettsége  

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus: 34 fő  

 ebből Közoktatás-vezetői szakirányú szakvizsga: 4 fő  

6. 3. Nevelőmunkát segítők létszáma: 21 fő  
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6. 4. Nevelőmunkát segítők végzettsége, szakképzettsége  

Pedagógiai asszisztens: 5 fő  

ebből végzettsége szakközépiskolai érettségi: 5 fő  

Dajka: 16 fő 

ebből szakmunkásképző: 7 fő  

szakközépiskolai érettségei: 9 fő 

6. 5. Óvoda titkár: 1 fő  

 

7. Engedélyezett óvodai csoportok, férőhelyek száma 

 

Óvodai csoportok száma: 16 

 

Óvodai férőhelyek száma:  

1., Szentiváni Óvoda (Körtér 23.):    6 csoport: 168 fő 

2., Váci Utcai Tagóvoda (Váci u. 1-3.):   3 csoport: 84 fő 

3., Sugár Utcai Tagóvoda (Sugár u. 40-42.):   7 csoport: 238 fő 

 

7. 1. Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma     

Csoport megnevezése Korcsoport Létszám 

Csiga nagy 21 

Katica középső 16 

Maci kiscsoport 25 

Napsugár részben osztott 16 

Pillangó részben osztott 24 

Süni nagy 24 

Pitypang középső 24 

Szamóca nagy 24 

Százszorszép kiscsoport 21 

Csiperke középső 20 

Gyöngyvirág kicsi 22 
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Hóvirág kiscsoport 23 

Kékibolya nagy 27 

Margaréta kiscsoport 23 

Napraforgó nagycsoport 27 

Tulipán részben osztott 27 

                                                                                            

 

8. A fenntartó értékelésének nyilvános megállapításai és ideje  

Az óvoda éves munkatervének jóváhagyása.                     2016. október 01. 

 

9. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések és ideje  

Óvodavezetők pedagógiai szakmai értékelése             2 fő   2017. tavasz 

Óvodapedagógusok pedagógiai értékelő minősítése    2 fő   2016. december 

                                                                                                2017. szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr, 2016. szeptember  01.                                                        Fortuna Lászlóné 

  Óvodavezető 

 


