KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017/2018 nevelési év
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján
1. 1. Az intézmény adatai
Neve

Tarnamérai Napsugár Óvoda

Székhelye

3284 Tarnaméra Árpád utca 17.

Típusa

óvoda

OM azonosítója

031427

PIR száma

519023260

Férőhelyeinek száma:

60 fő

Működési köre:

Tarnaméra és Zaránk községek

Alapítója és fenntartója

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő
testülete

A fenntartó címe

3284 Tarnaméra Árpád utca 6.

Felügyeleti szerve

Tarnaméra Község Önkormányzata

Az alapító okirat száma, kelte

57/2013.(VI.27)

1. 2. Az intézmény tevékenységei
Alaptevékenység
A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Szakágazati besorolása: 851011 óvodai nevelés
Ellátandó alaptevékenysége, kormányzati funkció:


091110

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, mely a teljes óvodai életet magába

foglaló foglalkozások körében folyik.
Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály: a Köznevelési tv. és a végrehajtásra kiadott
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről.
Az alapfeladat forrása: Normatív állami támogatás, fenntartói támogatás.
Feladat mutatók: Az óvodai nevelést igénylők létszáma.



091120 sajátos nevelési igényű gyermekek
feladatai

óvodai nevelése, ellátásának szakmai

Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos (mozgáskorlátozott )gyermek
 enyhén értelmi fogyatékos gyermek, középsúlyosan fogyatékos gyermek integrált
nevelése intézkedési terv alapján, amennyiben az illetékes tanulási képességet
vizsgáló, vagy a fogyatékosság tipusának megfelelő országos
szakértői és
rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján a gyermek nevelése integrált
formában megvalósítható
A vonatkozó jogszabály: 32/2012. (X.8) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve.
Az alapfeladat forrása: emelt normatív állami támogatás, fenntartói támogatás.
Feladat mutatók: A sajátos nevelési igényű gyermekek száma.


096015 óvodai intézményi étkeztetés



091140 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1.3. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke
Az óvoda az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.
1.4. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
1.5. Az intézmény gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Önállóan működő költségvetési szerv, de a pénzügyi, gazdasági feladatait a Tarnaméra Közös
Önkormányzati hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
1.6. A feladatellátást szolgáló vagyon
A Zrínyi 6. sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám: ) lévő épület, a benne lévő berendezés és szakmai
felszerelés.
A vagyon feletti rendelkezés a mindenkori hatályos helyi önkormányzati rendelet alapján történik.
1.7. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje
Megbízó: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete
Megbízás időtartama: határozott idejű
Megbízás módja: nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és ennek végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint.
1.8. Az intézmény képviseletére jogosultak


A mindenkori kinevezett óvodavezető,



Illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó.

Az óvoda szervezeti felépítése

2.

Intézményvezető



Óvodapedagógusok



dajkák

Vezető beosztások
Magasabb vezető beosztású: intézményvezető 1 fő
Alkalmazotti közösség
Az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott 6 fő
Nevelőtestület
Az óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják, számuk 6 fő

Beosztás

Iskolai
végzettség/Szakképzettség

1

1 fő

intézményvezető

Óvónői Főiskola
vezető óvodapedagógus
szakvizsga

2

4 fő

óvodapedagógus

Óvónői Főiskola

3

1 fő

óvodapedagógus

4

1 fő

óvodapedagógus

Gyógypedagógiai főiskola
Óvónői Főiskola
közoktatás vezető szakvizsga

Beosztás

Sorsz.

Iskolai
végzettség/Szakképzettség

1

1 fő

Dajka

dajka képző

2

1 fő

Dajka

érettségi
dajka képző

Óvodai csoportok száma: 2
Óvodai csoportok létszáma: 2017. október 1-i állapot
Búzavirág csoport

25 fő

Pitypang csoport

25 fő

A nevelési év rendje


Nevelés nélküli munkanapok
időpontjai:

- 2017.11.02. (péntek)
- 2017. 01.30 (hétfő)
- 2017.03.27 (hétfő
- 2017.06.16. (péntek)
- 2017.08.28. (hétfő)





Szünetek (Iskolai):
Őszi szünet:

- 2017.1030 -11.03

Téli szünet:

- 2018.12.27 – 01.2.

Tavaszi szünet:

- 2018.03.29.- 04.03.

Szünetek (Óvodai):
Nyári szünet:

- Idejét a fenntartó határozza meg,
2018.08.01 – 08.31-ig.

Óvodai beíratás:
A beiratkozás idejét a fenntartó határozza meg, melyről közleményt ad ki.
A szülőnek jelentkezési lapot kell kitölteni.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§ (1).
Az óvodába a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig, a felvételnél
körzetben lakó gyermeket nem utasítunk el.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az ötödik életévét betöltött
gyermeket az óvoda év közben is köteles felvenni.
Az intézmény térítési díja:
Az intézményünkben térítési díjat fizet a szülő melynek napi díja: 406 Ft
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ha
- ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
- ha tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermek
- akinek a családjában tartósan beteg gyermeket nevelnek
- családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme, nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett nettó összegének 130%-át

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves Munkaterv
A dokumentumok eredeti példánya a vezetői irodában megtalálhatók, nyilvánosságát a
Tarnaméra honlapján biztosítjuk.
Ünnepek megemlékezések
A gyermekek életének jeles napjai
A gyermekek születésnapjait ünnepeljük az óvodában. Minden csoportban hasonló
forgatókönyv szerint zajlik. Otthonról hozott csemege (édesség, torta, rágcsálni való,
gyümölcs), az óvónők által készített, mindenki számára egyforma ajándék, gyertyafény, a
gyerekek által énekelt dal, elmondott vers, kívánság mese teszi emlékezetessé a gyermek
óvodai születésnapját.
Egyéb ünnepeink
- Mihály nap
- A Magyar Népmese Napja
- Az Állatok Világnapja
- A kenyér világnapja
- Búcsús hét
- András napi gombócfőzés
- Borbála napja
- Mikulás
- Lucázás
- Pásztorjáték
- Karácsony
- Farsang
- Március l5-e
- Víz napja
- Húsvét
- Föld napja
- Anyák, nagymamák napja
- Madarak és fák napja
- Pünkösd
- Gyermeknap
- Nagyok búcsúztató hete
- Családos kirándulás
- Budapesti nyaraltatás

