
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Vaszari Napsugár Óvoda (8542 Vaszar, Fő utca 16.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2016-os statisztikai adatok alapján

203263
Vaszari Napsugár Óvoda
8542 Vaszar, Fő utca 16.

OM azonosító: 203263
Intézmény neve: Vaszari Napsugár Óvoda
Székhely címe: 8542 Vaszar, Fő utca 16.
Székhelyének megyéje: Veszprém
Intézményvezető neve: Rasekné Kovács Andrea
Telefonszáma: 89/355-450
E-mail címe: vaszariovi@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2017.10.27.

Fenntartó: Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás
Fenntartó címe: 8542 Vaszar, Fő utca 29.
Fenntartó típusa: önkormányzatok jogi személyiségű társulása
Képviselő neve: Varga Péter
Telefonszáma: 89/579-200
E-mail címe: vaszar@globonet.hu
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2016-os statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda

Általános iskola

Szakközépiskola

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

Gimnázium

Szakgimnázium

Fejlesztő nevelés -
oktatás

Összesen
(s01+s02+...+s07)

-6993 -6993 -6993 -6993 -4995 -6993 -6993 -2997 -1998 -6993 -6993 -6993 -6993

Alapfokú
művészetoktatás

Kollégium

Logopédiai ellátás

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági
tevékenység

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és
gondozás

Fejlesztő nevelés

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

Konduktív
pedagógiai ellátás

Gyógytestnevelés

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

Darabsz
ám

1-4.
évfolyam

on

5-8.
évfolya

mon
(ált.

iskolába
n,

gimnázi
umban)

Gimnázium, szakgimnázium 9-12.
évfolyamán, szakközépiskolában,
szakiskolában, készségfejlesztő

iskolában

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán
középiskolai

végzettséghez
kötött, illetve

2016 szeptember
1. előtti

szakközépiskola
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
etoktatá

sban

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál

Fejleszt
ő

nevelés-
oktatásb

an

Összese
n

(o01+…
+o04+o
06+…+

o13)

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakmai
gyakorl

ati

elméleti gyakorl
ati

összese
n

ebből
szakköz
épiskola
két éves
érettségi

re
felkészít

ő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott

Teljes
munkaidős

0
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ebből nő 0

Részmunkaidős 0

ebből nő 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2016-os statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203263

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Vaszari Napsugár Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203263&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 

 

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A beíratás idejét, az óvoda körzethatárait a fenntartó határozza meg.

A beiratkozás a szülő és lehetőleg a gyermek személyes megjelenésével a gyermekre vonatkozó adatok és információk

rögzítésével történik

Beiratkozáskor a szülő bemutatja a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumokat:

Összesenb
ől lány Összesen Gyermekek, tanulók száma

eb
bő

l

leány

más településről bejáró

egész napos iskolai oktatásban részesül

váltakozó (de-du) oktatásban részesül

összevont osztályba járó

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő

napközis tanuló

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő

évfolyamismétlő (s14+s15)

eb
bő

l leány

eredményesen végzett, de ismétel

évfolyamismétlésre utasított

magántanuló

ebből sajátos nevelési igényű

otthont nyújtó ellátásban részesülő

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött

szakgimnáziumból jött

szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából  jött

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte

utolsó éves

egy idegen nyelvet tanulók száma

kettő idegen nyelvet tanulók száma

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma

nyelvoktatásban nem részesül

nyelvoktatás alól felmentett

tandíjas

térítési díjas

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

kezdő évfolyamos tanulók száma

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
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?	a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

?	a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

?	a gyermek TAJ-kártyáját,

?	születési anyakönyvi kivonatot,

?	nem magyar állampolgár gyermek esetében az Nkt. 92 §-a alapján valamint A menekült, a menedékes, a kísérő nélküli kiskorú

jogállására a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény, a 2007.évi I és a 2007. évi II. törvény az irányadó.

 

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt.

?	Évközi felvétel, átvétel (Nkt. 25§ (7) valamint a 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet 20. § (4) és a 23§ (3)) által meghatározott

feltételek mellett lehetséges a férőhelyek függvényében.

 

Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak hely hiányában utasíthatja vissza. Rendszeres gyermekvédelmi

támogatásban részesülő gyermek nem utasítható el.

 

Új gyermekek beíratása: 

?	Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét az adott nevelési évben betölti. 

?	Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől - számított féléven belül betölti, feltéve, hogy a

településen, ill. felvételi körzetben található minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2018-2019-os nevelési évre történő beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg, amelynek várható ideje az adott év

április 20. – május 20. között történik. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Óvodai csoportok száma: 2

Csoportok típusa: részben osztott	

Férőhelyek száma: 50 fő

 

 

 
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Fizetendő étkezési térítési díjak: 				370,- Ft/nap

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint gyermekétkeztetési normatív

kedvezmény illeti meg azt a gyermeket, aki

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

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.

Formanyomtatvány az óvodában igényelhető.

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nincs információ.
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A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

 

Az óvoda nyitva tartása

Nyitvatartási idő:

(hétfőtől- péntekig)

6.30. – 16.30.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A 2017-2018 nevelési év rendje

 

 

SZEPTEMBER	25-29. 	Mesehét

	                30. szombat	Népmese napja

OKTÓBER	13. péntek 	Nevelés nélküli nap

	                14. szombat	40 éves az óvoda

	                23. hétfő	Nemzeti ünnep

	                28.-nov.05-ig	Őszi szünet az iskolában

NOVEMBER	01.	szerda	Ünnep

	                08. szerda	Nyílt nap a Katica csoportban és

                       játszó délután a Pillangó csoportban

	                10. péntek	Márton nap

DECEMBER	06. szerda	Mikulás az oviban

	                07. vagy 08.	Mézeskalács sütés

	                12. kedd	Alkotó délután a szülőkkel

	                19. kedd	Karácsony az óvodában

	                 22. péntek	Nevelés nélküli nap

	                 23.-jan.02.-ig	Téli szünet az iskolában

JANUÁR	18. csütörtök	Szülői értekezlet

	        26. péntek	Apák napja

FEBRUÁR

	9. vagy 16.

	Farsang az oviban

MÁRCIUS	10. szombat	Nevelés nélküli nap

	        15. csütörtök	Nemzeti ünnep

	        16. péntek	Pihenőnap

	         22. csütörtök	A víz világnapja

	         28. szerda	Húsvét az oviban

	         29.-ápr.03.-ig	Tavaszi szünet az iskolában

	         30. péntek	Ünnep (Nagypéntek)

ÁPRILIS	18. szerda	Nyílt nap a Pillangó csoportban

	        19. csütörtök	Nyílt nap a Katica csoportban

	         21. szombat	Munkanap

	         30. hétfő	Pihenőnap

Május

	01.	kedd	Ünnep (Pünkösd hétfő)

	03.-04. 	Anyák napja

	21. hétfő	Ünnep

	25. péntek	Gyereknap

JÚNIUS	01.	péntek	Évzáró

	        07. csütörtök	Kirándulás
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JÚLIUS	23.-aug.17.-ig	Nyári takarítási szünet

 

 

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nincs információ.

 

Utolsó frissítés: 2017.10.27.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2017. október 27.

Óvodai csoportok száma: 2
Az egyes csoportokban a gyermekek
létszáma:

Katica (23 fő), Pillangó (18 fő)

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203263-0

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203263-0
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203263-0
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