Különös közzétételi lista
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § alapján)
Tolnai Utcai Óvoda
Székhely intézmény: Tolnai Utcai Óvoda, Székesfehérvár Tolnai utca 1.
Elérhetősége: 22/315-592, e-mail: postmaster@tolnaiovi.hu
Tagintézmény: Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája,
Székesfehérvár Sziget utca 6. Telefon: 22/315-157
Telephelye: Tolnai utcai Óvoda Megyeház utcai telephelye,
Székesfehérvár Megyeház u. 19-21.Telefon: 22/500-835
Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Felvételi lehetőségek:
2011. évi CXC. törvény 49.§ és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ alapján.
A felvétel alapelvei: Elsősorban az óvoda körzetében lakó gyermekek. A fenntartó aktuális
szempontsora alapján, az óvodavezető dönt a gyermekek óvodai felvételéről. A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Beiratkozás:
Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az adott év április 20- és május 20. között
történik, önkormányzat által közzétett időpontban, szabad férőhely esetén folyamatosan. A
szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványt, lakcím
kártyát hozzák magukkal. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem
elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással
értesíti a szülőt. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a
jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt.
Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az
óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.
Engedélyezett csoportok száma: 15 csoport (6-6-3)
Nyitva tartás rendje:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján
Hétfőtől – péntekig: 06.00 – 17.00 óráig.
Az óvodai nevelés és oktatás ingyenes.
Étkezés térítési díja: 400FT/nap

Ingyenesen étkezhet az az óvodás kisgyermek, aki
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben
tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130 %-át nem haladja meg, vagy nevelésbe vett
gyermek van.
Az ingyenes étkezés biztosítása nem automatikus, annak igénybe vételéhez szükséges a
szülő/törvényes képviselő részéről a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletben
szereplő nyilatkozat kitöltése, és az intézményvezetőhöz történő benyújtása.
Óvodai adatbázis: KIR-ben található (229/2012.Korm. rend. alapján)
• Óvodás gyermekek személyes adatai
• Közalkalmazotti nyilvántartás
• Törzskönyv
Rendezvények, események időpontja:
2019. december 6.
2019. december 18,19,20
2020. február 19,20,25
2020. február 21.
2020. március 13.
2020. április 10-14
2020. május
2020. május
2020. június 5.
2020. június

Mikulás ünnepség
Karácsonyi ünnepély
Farsang
Alapítványi Bál
Március 15. ünnepe
Húsvéti locsolkodás
Anyák napi és évzáró ünnepélyek
Gyermek napi programok
Kerti parti Sziget Utcai tagóvoda
Pedagógusnap

Nevelés nélküli munkanapok felhasználása:
2019. szeptember 30.
2019. december 13.
2020. február 21.
2020. április 9.
2020. május 29.
2020. június 21.
2020. június 26.
2020. augusztus 31.

Továbbképzés mindhárom óvodában
Sziget Utcai Tagóvoda
Tolnai Utcai és Megyeház Utcai Óvoda
Sziget Utcai Tagóvoda
Tolnai Utcai Óvoda
Sziget Utcai Tagóvoda
Megyeház Utcai Óvoda
Nyitóértekezlet mindhárom óvodában

Nyílt napok:
2020. április 1.
2020. április 8.
2020. március 31.

Tolnai Utcai Óvoda
Megyeház Utcai Óvoda
Sziget Utcai Tagóvoda

Az óvodai nevelési év rendje:
•

Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.

•

Nyári szünet: július és augusztus hónapokban (tájékoztatás febr. 15-ig)

•

Őszi iskolai szünet: 2019. október 25. – november 1.

•

Téli iskolai szünet: 2019. december 23. – 2020. január 03.

•

Tavaszi iskolai szünet: 2020. április 9. – április 14.

A két ünnep közötti időszakban fenntartói döntést követően egy kijelölt óvoda tart
ügyeletet. A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben – a szülői igényeknek megfelelve
- fenntartói egyeztetés szerint működik az intézmény.

Óvoda pedagógusok száma: 31 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik, ezen
belül:
• Óvodavezető:1 fő vezető óvodapedagógus
•

Tagóvoda vezető:1 fő közoktatás-vezető

•

2 fő közoktatás-vezető

•

2 fő fejlesztő pedagógus

•

1 fő drámapedagógus

•

1 fő környezeti nevelő szakvizsga

•

23 fő főiskolai végzettségű

Dajkák száma: 15 fő
Dajkák szakképzettsége:
•
•

15 fő dajkaképző
7 fő pedagógiai asszisztens (4 fő félállású)

Egyéb alkalmazottak:
Óvodatitkár: 2 fő (egy félállású)
Takarító: 2 fő (félállású)
Udvaros: 1 fő (két félállású)

6. Óvodai csoportok száma illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:
Tolnai utcai Óvoda
Vegyes csoport (halacska):

25 fő (1SNI)

Nagy csoport (csiga):

25 fő (1SNI, 1BTM)

Kiscsoport (katica):

25 fő (2 SNI)

Középső csoport (süni):

24 fő (1SNI)

Kiscsoport (csibe):

24 fő (1SNI)

Vegyes csoport (méhecske):

22 fő

Sziget utcai Tagóvoda
Vegyes csoport (süni)

25 fő (4 SNI, 3BTM)

Nagy csoport (pillangó)

25 fő (2 SNI)

Vegyes csoport (maci)

25 fő

Kiscsoport (kisvirág)

25 fő (1 SNI)

Középső csoport (katica)

25 fő

Kiscsoport (napocska)

25 fő (2 SNI, 1BTM)

Megyeház utcai Telephely
Vegyes csoport (süni)

17 fő

Vegyes csoport (pillangó)

17 fő (2 SNI, 2BTM)

Vegyes csoport (katica)

16 fő (1 SNI)

