
Közzétételi Lista 

Tarnamérai Napsugár Óvoda 

 
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 tes-

tülete 

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 há-

rom 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 fogla-

ló 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  óvodai nevelése, ellátásának szakmai 

feladatai 

Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos  (mozgáskorlátozott )gyermek 

 enyhén értelmi fogyatékos gyermek, középsúlyosan fogyatékos gyermek integrált ne-

velése intézkedési terv alapján, amennyiben az illetékes tanulási képességet vizsgáló, 

vagy a fogyatékosság tipusának megfelelő országos  szakértői és rehabilitációs bizott-

ság szakértői véleménye alapján  a gyermek nevelése integrált formában megvalósít-

ható 

 

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 

 

2. A felvételi lehetőségek 

 

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:  

Az óvodánkban a beíratás minden év április 20 és május 20-a közötti időszakra esik.  

Minden olyan kisgyermek jelentkezését várjuk, akik az adott nevelési évben töltik a 3. élet-

évüket és a településen, vagy Zaránk községen állandó lakcímmel rendelkeznek.  

 

3. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett csoportok száma 

 

A beiratkozás 2019. év április hó 23. naptól 2019 év április hó 25. napig tart. 

Ezen napokon belül 8
00

 órától 16
00

. óráig az óvoda épületében. 

 

A fenntartó által engedélyezett csoport 

sorszáma típusa/neve férőhely száma 

 

1. 

 

 

Vegyes életkorú  

Búzavirág csoport  

 

25 fő 

 

2. 

 

 

Vegyes életkorú 

Pitypang csoport 

 

25 fő 

 

 



4. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és 

egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre 

 

A díj 

megnevezése (jogcíme) mértéke 

1 főre megállapított 

díj mértéke a  

nevelési évre 

 

Térítési díj 

 

100% 405 Ft 

 

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

  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /a GYvt 1997.-évi XXXI.tv.a), b), c) szerint. 

328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet alapján:                                                                                 

SNI szakértői vélemény alapján 

Tartósan beteg vagy fogyatékos 

Családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

Nevelésbe vételét a gyámhatóság rendelte el 

Családjában nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, adóval, munkavállalói, egés-

zség biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett nettó összegének 130%-át.  

 

 

 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvá-

nos megállapításai és időpontjai: 

 

Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés, a dolgozók besorolásának szabályszerűsége  

 

Megállapítások: megfelelő  

 

ideje: 2018. november 05.- december 30. 

 

6. Megállapítások listája: 

 

 Ellenőrző szerv: Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság 

 

Kezdő dátum: 2011.12.05. 

 

Vég dátum: 2011.12.05. 

 

Ellenőrzés típusa: Elszámolás ellenőrzése 
 

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

 

Az ellenőrzés, vizsgálat 

ideje nyilvános megállapítása 

2017. januártól 

 

 

 

Sikeres Ped. II minősítés 2 főnél 

 



 

 

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események 

 

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg: 

 

Hétfőtől - péntekig 6
30

-tól, 16
30

 –ig 

 

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények: 

 

09.30. Népmese napja  

10.01. Boldog óvoda program megvalósítása  

10.04. Állatok világnapja  

10.16. kenyér világ napja  

11.11. Márton napi búcsú  

11.12. közlekedj biztonságosan  

12.06. Mikulás váró zsúr  

12.07. Adventi ünnepkör  

01.07. Fonóbeli játékok  

01.14. Egészséghét  

02.02. Mackó hét  

02.04. Dohányzás megelőzés  

02.11. Madarak hete  

02.24. Farsangi mulatság  

03.01.„Kuka Tündér”napja  

03.15. Március 15.  

03.22. Víz napja  

03.26. Húsvéti ünnepkör  

04.20. Föld napja  

05.05. Anyák, nagymamák napja  

05.10. Madarak fák napja  

05.24. Kihívás napja  

05.31. Gyermeknap  

06.02. Pünkösd  

06.09. nagyok búcsúzó hete  

06.10. családos kirándulás  

07.24. Budapesti nyaraltatás  

07.25. Falunapi rendezvényen játszóház  

 

 

 

9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vo-

natkozó szabályok betartásával 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:   

Két óvodapedagógus minősítése történt meg 2016 tavaszán, melynek eredménye, hogy mind a 

ketten szép eredménnyel kerültek be a Ped.II. 

Így az intézményben már három óvodapedagógus minősített 

 



10. Az óvodapedagógusok száma 

 

Az óvodapedagógusok száma 4. fő. 

 

11. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  

 
Sor-

szám 
Végzettsége Szakképzettsége 

1 óvodapedagógus 

Tanító 

pedagógusi –szakvizsga 

közoktatási vezető,  

óvodapedagógus 

2 óvodapedagógus kisgyermeknevelő és gon-

dozó nő 

3 óvodapedagógus 

gyógypedagógus 

 

4 óvodapedagógus Felmentési idejét tölti 

 

12. A dajkák száma 

 

A dajkák száma 2 fő 

 

Gyermekfelügyelő 1 fő 

 

A dajkák szakképzettsége 

 
Sorszám Végzettsége Szakképzettség 

1 érettségi 

dajkaképző 

dajka 

2 dajkaképző dajka                 

3 Gyermekfelügyelő érettségi 

 

13. Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 

 

Az óvodai csoportok száma: 2 

 

 
Az óvodai csoport  

megnevezése 

Az óvodai csoport  

gyermek létszáma  

Búzavirág csoport 18 

Pitypang csoport 22 

 

 



14. Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2018. szeptember 1. (szombat), 

utolsó napja 2019. augusztus 31. (szombat). 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munka-

napként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és programjá-

ról - az óvodavezető véleményének kikérésével - az egyes tagóvodák/telephelyek óvodapeda-

gógusai jogosultak dönteni. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajka, gyer-

mekfelügyelő) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok terve 

 

Dátum Megnevezése Tartalom  Felelős 

2018.10.01. A „Boldog nap” 

program nyitó 

konferenciája 

A „Boldog nap” program 

teljesebb körű megismeré-

se, oklevél ünnepélyes át-

vétele 

óvodavezető 

 

2018.10.30. 

péntek 

 

Nevelőtestületi 

értekezlet  

 Külső szaktanácsadás az 

intézményi és pedagógusi 

önértékeléssel kapcsolat-

ban. 

 

óvodavezető 

Szaktanácsadó 

2019.02.25. 

hétfő 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

GDPR - az adatvédelmi 

tudatosság erősítését a ne-

velőtestület tagjai számá-

ra. 

 

 

óvodavezető 

 

2019.06.14. 

péntek 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

Beszámolók, értékelések óvodavezető 

2019.07.21 Szakmai előadá-

son való részvé-

tel  

 

Játékkal Mesével és a 

 

óvodavezető 

 

2019.07.01-05 Szakmai előadá-

son való részvé-

tel 

 

Freinet  

országos találkozókon 

részvétel 

 

óvodavezető 

 

 



Szöveges indoklás 

Az óvoda bezárás idejéről a szülőket legalább 7 nappal előbb értesítjük. a két szakmai ta-

nácskozás ideje alatt az óvoda nem zár be, hiszen az adott csoport óvodapedagógusait érinti, 

a másik két óvodapedagógus dolgozik. 

 

 

A tervezett óvodai bezárás időpontja 

 Dátum IDŐSZAK           felelős 

2018.10.29-11.02. 

 

2018.12.24 - 2018.01.02. 

ŐSZI szünet 

 

TÉLI IDŐSZAKBAN (Amennyiben 

valamennyi szülő aláírásával igazol-

ta, hogy nem veszi igénybe az ügye-

leti ellátást sem 

óvodavezető 

2018-04.18 – 04.23. 

 

2018-08-01 – 08.31. 

Tavaszi szünet ideje alatt 

 

NYÁRI IDŐSZAKBAN 

festés, takarítás 

óvodavezető 

 

Szöveges indoklás 

Az iskolai őszi, tavaszi, téli szünet idejére felmérjük az igényt, mert több éves tapasztalat, 

hogy hiába tartunk ügyeletet ebben az időszakban, nem igénylik a szülők az óvodai nevelést. 

A nyári időszakban a nagytakarítás, festés idejére augusztus hónapban zárunk be. Ezt az idő-

pontot a szülők tájékoztatása és igénye alapján határozzuk meg.   

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kel. 

 

 

 


