
 Közzétételi lista  
2013/2014. 

 
Óvoda neve: Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 
 
Óvoda címe: 9113, Koroncó, Rákóczi u. 39. 
 
OM azonosító: 202529 
 
 
Személyi feltételek: 
 
 
Óvodapedagógusok: 6 fő munkakör 
Ebből: 
Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus 
szakképzettséggel rendelkezik 

 
4 fő 

 
óvodapedagógus  

Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus 
szakképzettséggel, valamint szakvizsgával 
rendelkezik 

 
1 fő 

 
óvodapedagógus 

(közoktatás-vezető)  
Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus 
szakképzettséggel, további szakképzettséggel 
(tanulásban akadályozottak pedagógiája) 
rendelkezik 

 
1 fő 

 
óvodapedagógus 

(SNI gyermekek fejlesztését 
végző) 

Pedagógiai munkát segítők: 4 fő  
Ebből: 
Szakképzett: 
Végzettséggel rendelkezik: 

 
3 fő 
1 fő 

 
dajka 

pedagógiai asszisztens 
Konyhai alkalmazottak száma: 3fő  
Ebből: 
Szakképzettséggel rendelkező:  

 
1 fő 

 
szakácsnő 

Végzettséggel rendelkezik. 2 fő konyhai kisegítő 
Személyi feltételek: 13 fő  
Betöltetlen álláshely: 2 fő óvodapedagógus 
 
 
 
 
Az óvodai nevelés rendje: 
 
Az óvodai nevelési év: 2013. szeptember 1-től, 2014. augusztus 31-ig tart. 
Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig,6.30-tól 17.00-óráig. 
Étkezési térítési díjak befizetése: utólag, minden hónap elején. A konkrét időpontok egy héttel 
előbb ismertetésre kerülnek. 
A nevelés nélküli munkanapok száma 5 nap, melynek idejéről legalább 7 nappal a zárva 
tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. 
A nyári takarítási szünet ideje általában 3 hét, ennek konkrét idejéről a szülőket február 15-ig 
értesítjük. 
Csoportösszevonást alkalmazunk az iskolai őszi és tavaszi, nyári szünetekben, amennyiben a 
gyereklétszám lecsökken. 
 



Szülői értekezletek: 
· Tanévnyitó szülői értekezlet – 2013. szeptember 26. 
· Szülői értekezlet – 2014.(február- március) csoportonként 
· Szülői értekezlet leendő óvodás gyermekek szüleinek – 2014. június 
·  

Fogadóórák: 
· A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követése 
· Szükség szerint, szülő-pedagógus kezdeményezésére (előzetes időpont 

egyeztetéssel) 
 
Ünnepek, rendezvények: 

Október-November: 
· Mozgásos családi délután Tábortűzzel 
· Papírgyűjtés 
· Elektronikai hulladékgyűjtés 

            December: 
· Mikulás 
· Angyalváró (Karácsonyi ünnepkör) 
· Sütivásár 

            Február: 
· Óvodai farsang 

            Március-Április: 
· Március 15. 
· Húsvéti ünnepkör 
· Barkács délután 
· Kirándulás 

           Május: 
· Ovifutás 
· Gyereknap 
· Évzáró 

 
 
 
Óvodai csoportok száma, létszáma: 
 
Férőhelyek száma: 80 
Csoportok száma: 3 (életkor szerint homogén összetételű) 

· Kiscsoport: 22 fő (okt.1.) 
· Középső csoport: 26 fő (okt.1) 
· Nagy csoport: 25 fő (okt.1.) 

 
 
 
 
Óvodai felvétel rendje: 
 
Az óvodai beíratás időpontja 2014. április-május . A konkrét időpontot 30 nappal előbb 
helyben szokásos módon kihirdetjük (hirdető táblák, újság, község honlapja, falu tv). 
Az óvoda felvételi körzete: Koroncó község közigazgatási területe. 



Az óvodába 3. életévét betöltött gyermek vehető fel. A gyermek abban az évben, amelyben az 
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni. 
 
 
Óvodai térítési díj: 
 
A fenntartó az óvodában a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon biztosítja a déli 
meleg főétkezést, és két további étkezést.  
Intézményünkben diétás étkezés biztosítása nem áll módunkban. 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 
egy ellátottra jutó napi összege. 
2013. október 1-jén érvényes térítési díj: 345 Ft/fő/nap 
A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a napi összeg általános 
forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a 
meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 
Normatív kedvezmények: 

· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után 100% 
· Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 50% 
· Három vagy több gyermekes családoknál gyermekenként 50% 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A szülő, Nyilatkozat kitöltése, és 
a normatív kedvezményeket igazoló iratok bemutatása után igényelheti a gyermek ellátását. 
 
 
 
Készítette: Kollerné Kantó Gabriella 
                     Intézményvezető 
 
 
 
 
Koroncó, 2013. október 2. 


