KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
SZOMBATHELYI ARÉNA ÓVODA OM 036457
A Kormány „A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII.28.)
rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23.§ (1) - (2) bekezdés/.
a) Tájékoztató a felvételi lehetőségekről:
A gyermek a harmadik életévének betöltése után bármikor felvehető, melyről a
csoportok férőhelyének ismeretében az óvoda vezetője dönt.
b) A beiratkozás ideje, az engedélyezett csoportok száma:
Az óvodai jelentkezések idejéről és módjáról a 25/2014. (II. 26.) számú
Oktatási Bizottság határozatának rendelkezése alapján:
2014. május 6-án és 7-én 8:00 órától – 18:00 óráig került sor.
Az engedélyezett csoportok száma a 236/2014. (V. 29.) Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyűlési határozat rendelkezése alapján:
9 csoport.
c) Díjfizetési kötelezettségek:
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyen működő óvodákban
alkalmazandó nyersanyagköltséget – 2014. január 1-jétől – 2014. december 31-éig
terjedő időszakra a 573/2013. (XI.28.) Kgy. sz. határozat vonatkozóan határozza meg,
melynek alapján egységesen kerülnek meghatározásra a térítési díjak:
Tízórai:
Ebéd:

89.297.-

Uzsonna: 83.Térítési díj összesen: 469.-Ft/nap
Diétás étkezés:
Tízórai:

102.-

Ebéd:

339.-

Uzsonna:

90.-

Diétás étkezés összesen: 531.- Ft/nap
d) Értékelések, ellenőrzések: --e) Az óvoda nyitva tartása:
A hét öt munkanapján: 6:45 órától – 17:15 óráig.

Jelentősebb rendezvények, események: Szüret, Majális, Madarak és Fák napja

f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapítások: -g) A szervezeti működési szabályzat, a házirend, pedagógia program:
megtalálható: www.szombathelyiovodak.hu
1. Óvodapedagógusok száma: 19 fő
2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Pedagógusok végzettség szerint

Fő

Felsőfokú óvodapedagógus:

18

Óvónői szakközépiskola

1

Összesből szakvizsgázott

4 fő

Óvodai menedzser

2

Szociálpedagógus

1

Fejlesztőpedagógus

1

Nyelvvizsgával rendelkező felsőfokú német:

1

Alapfokú óvónői német:

1

Alapfokú óvónői angol:

3

3. Dajkák száma: 9 fő
4. Dajkák szakképzettsége
Dajkák végzettség szerint

Fő

Dajkaképző

1

Dajkaképző és szakiskola

4

Dajkaképző és érettségi

4

5. Egyéb alkalmazottak száma: 5 fő
Pedagógiai asszisztens: 3 fő végzettségük: 1 fő főiskolai végzettség
2 fő gimnáziumi érettségi
Óvodatitkár: 1 fő, végzettsége: közgazdasági érettségi
Karbantartó, kézbesítő, udvari munkás: 1 fő; végzettsége: érettségi

6. Óvodai nevelési év rendje
A nevelési év 2014. szeptember 01-től – 2015. augusztus 31-ig tart. Az óvodák nyári zárva
tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy a szükséges karbantartási és
felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen. Az óvodavezető a zárva tartás pontos idejét
legkésőbb minden év február 15-ig a szülők tudomására hozza. Az ünnepek és
megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról – országos és helyi rendelkezések figyelembe vétele
mellett – hét nappal előbb értesítjük a szülőket. A nevelésnélküli munkanapok igénybevételének
időpontjáról szintén hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. Nevelési évenként 5 nap vehető
igénybe, melyről a nevelőtestület dönt. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési
értekezletek megtartása, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.
Az iskolai őszi és tavaszi szünet idején felmérést készítünk a szülők óvodai elhelyezés iránti
igényeiről, az étkezés biztosítása érdekében. Az iskolai téli szünet ideje alatt ügyeletes óvoda látja
el a gyermekeket, erről december 10-éig értesítjük a szülőket.

7. Óvodai csoportok
Óvodai csoportok száma az októberi statisztika szerint: 9
Csoportok gyermeklétszáma az októberi statisztika szerint:
1. Levendula csoport:

22 fő

2. Aranyalma csoport:

19 fő

3. Lencsibaba csoport:

26 fő

4. Százszorszép csoport:

13 fő

5. Katica csoport:

30 fő

6. Táltos csoport:

15 fő

7. Manó csoport:

31 fő

8. Csillagvirág csoport:

25 fő

9. Gyöngyvirág csoport:

23 fő

Összesen:

204 fő

Szombathely, 2014. október 21.
Bőczénné Taletovics Katalin
Óvodavezető

