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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

a 2017-2018-as nevelési évre  
 

 

 
 

 

A Csongrádi Óvodák Igazgatósága 6640 Csongrád, Templom utca 4-8     a 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

készült rendelet alapján készítette az alábbi listát. 

 

 

 

 

 

Intézményvezető: Tóthné Fodor Zsuzsanna 
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Tagintézmények: 

 

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bercsényi Utcai "Kincskereső" Tagóvodája 

Csongrád, Bercsényi u. 2. 

  

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bokrosi "Napsugár" Tagóvodája 

Csongrád-Bokros, Gyójai u. 1. 

  

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bökényi "Napraforgó" Óvoda Tagóvodája 

 

Csongrád, Orgona u. 26. 

        

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Fő utcai "Platánfa" Tagóvodája 

 

Csongrád, Fő u. 38. 

 

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Széchenyi utcai "Gézengúz" Tagóvodája 

 

Csongrád, Széchenyi u. 31. 

 

Csongrádi Óvodák Igazgatósága Templom utcai "Delfin" Tagóvodája 

Csongrád, Templom u. 4-8. 

 

 

Az intézmény jogállása. Az integrált óvoda önálló jogi személy. 

Alapítója:   Csongrád Város Önkormányzata 

Fenntartója:   Csongrád Város Önkormányzata 

     6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 Felügyeleti szerv:   Csongrád Város Önkormányzatának képviselőtestülete 

 

A törvény által előírt feltételeknek a tagintézmények létszámadatai megfelelnek, minden 

álláshely betöltött. 

Létszámadatok: 

 

Óvodák Igazgatósága: 

 

Tóthné Fodor Zsuzsanna – intézményvezető 

Góg Csenge intézményvezető helyettes 
Óvodatitkár: 1 fő 
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Főállású dolgozók: 

 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 74fő. 

Ebből: Az óvoda pedagógusok létszáma 42 fő /ebből egy fő intézményvezető helyettes 

valamint 5 fő tagintézmény vezető/ 

Dajkák létszáma: 22 fő Pedagógiai asszisztensek létszáma 7 fő Óvodatitkár:1 fő 

Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett:  

A gyermekfelügyelet és technikai feladatok ellátását 5 fő rehabilitációs munkavállaló segíti 4 

órában.  

 A dajkák munkájának segítése érdekében lehetőség szerint alkalmazunk folyamatosan a 

közcélú program keretében is kisegítőket, udvaros, kertész, takarítói munkakörben változó 

létszámmal. 

 

Csoportok, létszám adatok 

 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csongrádi Óvodák 

tagintézményeiben a 2017-18-es nevelési évben az alábbi csoportok indítását engedélyezte: 

 
Bercsényi Utcai „Kincskereső” Óvoda: 4 csoport 

Bokrosi „Napsugár” Óvoda: 1 csoport 
Bökényi Napraforgó” Óvoda: 5 csoport 

Fő Utcai „Platánfa” Óvoda 3 csoport 
Széchenyi Úti „Gézengúz” Óvoda: 2 csoport 
Templom Utcai „Delfin” Óvoda: 6csoport 

Összesen: 21 csoport 

 

A tavalyihoz képest egy csoporttal kevesebbet tudunk indítani. 

A gyermek létszám október 1.-n: 482 fő 

A csoportok számított átlaglétszáma: 23 fő 
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Bökényi „Napraforgó” Óvoda: 

 
Férőhelyek száma: 125 

Férőhelyre felvett gyermekek száma 111 

Óvodai csoportok száma: 5 

 

 
Bercsényi utcai „Kincskereső” Óvoda 

 
Férőhelyek száma: 100 

Férőhelyre felvett gyermekek száma: 95 

Óvodai csoportok száma: 4 

 

 
Templom utcai „Delfin” Óvoda: 

 
Férőhelyek száma: 150 

Férőhelyre felvett gyermekek száma 136 

Óvodai csoportok száma: 6 

 

 
Bokrosi „Napsugár” Óvoda 

 
Férőhelyek száma: 25 

Férőhelyre felvett gyermekek száma 28 

Óvodai csoportok száma: 1 

 

 
Fő utcai „Platánfa” Óvoda 

 
Férőhelyek száma: 75 

Férőhelyre felvett gyermekek száma 65 

Óvodai csoportok száma: 3 
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Széchenyi utcai „Gézengúz” Óvoda 

 
Férőhelyek száma: 50 

Férőhelyre felvett gyermekek száma  47 

Óvodai csoportok száma: 2 

 

 

Az intézmény nyitva tartása 

Az intézmény a nevelési évben 6.00 – 17.00-ig tart nyitva. 

Az intézmény hivatalos munkaideje 8.00 – 16.00 tart. 

/Külön nyitva tartással üzemel a Bokrosi „Napsugár” óvoda: 6.30-16.30/ 

Az óvoda hivatalos nyitvatartási idejében az átfedési idők, a speciális ellátások 

figyelembevételével, szakképzett munkavállalók látják el a gyermekeket, az alkalmazotti 

közösség minden tagjának külön elkészítve a munkarendet. 

 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége 

 

Főiskolai végzettségű 40 fő óvodapedagógus 

Egyetemi végzettségű 2 fő óvodapedagógus 

 

 

Dajkák iskolai végzettsége, szakképzettség 

 

érettségizett: 5 fő 

szakiskola, szakmunkásképző: 15 fő 

alapfokú végzettségű 2 fő 

 

Dajka végzettséggel rendelkezik / OKJ/ : 13 fő  

Pedagógiai asszisztensi végzettséggel rendelkezik /OKJ/: 5 fő 

 

Pedagógiai asszisztensek végzettsége 

 

Pedagógus diploma: 3 fő 

OKJ-s 3 fő 
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2017. évi munkarend a következőképpen alakul, a megszokott ünnepekkel együtt: 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 

A nevelési év: 2017.09.01-2018.08.31-ig tart. 

Nyári élet: 2018. június 1-től-2018. augusztus 31-ig 

 

Nevelés nélküli napok száma: 5 

A konkrét időpontról 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. Felhasználás elvei: Nevelési 

értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb intézményi továbbképzések 

megtartása.  

A nevelés nélküli munkanapokon a szülők igényének megfelelően az óvoda felügyeletet, 

szervezett ügyeletet biztosít.  

 

 Szervezett ügyelet rendje: A nevelés nélküli napokon és a zárva tartás alatt felmérés alapján, 

a szülők igény szerint és a gyermekek étkeztetésének megoldása érdekében, a gazdaságosság 

figyelembevételével ügyeletet szervezünk. (10 jogos igény esetében összevontan a kijelölt 

ügyeletes óvodában, pedagógus felügyeletével). A szülők minden esetben aláírásukkal 

igazolják, hogy igénylik-e az óvodai elhelyezést. 

Munkaszüneti, pihenő-, ill. ünnepnapokon óvodai ellátást nem szervezünk. 

 

 

2017. október 23. hétfő, 1956-os Forradalom Ünnepe (hosszú hétvége). 

2017. november 1. szerda, Mindenszentek napja, pihenőnap. 

2017. december 24. vasárnap, Szenteste. 

 

2017. december 25-26. hétfő és kedd, Karácsony (hosszú hétvége). 

2018. január 1. hétfő, Új Év első napja, pihenőnap. 
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9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

A következőképpen változik a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend: 

2018. március 10. szombat munkanap – március 16. péntek pihenőnap 

2018. április 21. szombat munkanap – április 30. hétfő pihenőnap 

Intézményi feladatterv: 

 

Időpontok: 
 

                     Feladatok:  
 

Felelősök: 

2017. szeptember 4.  Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 
2017.szeptember  Nevelőtestületi értekezletek tagintézmény vezetők 
2017. szeptember A nevelőtestület és az SZMK 

tájékoztatása az országos pedagógiai 

szakmai  
ellenőrzés lefolytatásának érvényes 

és új szabályairól 

tagintézmény vezetők, 

intézményvezető helyettes 

2017. szeptember A szakmai munkaközösségek és a 

gyermekvédelmi munkatervek 

véglegesítése 

munkaközösség vezető, 

gyermekvédelmi felelősök 

2017. szeptember Ingyenes étkezés, nyomtatványok, 

nyilatkozatok, határozatok 

begyűjtése 

óvodatitkár 
óvodapedagógusok 

2017. szeptemberi 

szülői értekezletek 

időpontjában 

Szülői értekezletek összehangolása, 

időpontjainak írásbeli  
közlése, nyilatkozatok 

engedélyezések stb. a szülőktől. 

Intézményvezető  
Intézményvezető helyettes, 

Tagintézmény vezetők 

2017. szeptember Szolgáltatások igényfelmérése, a 

tagintézményekben.  
óvodapedagógusok, tagintézmény 

vezetők 
2017.09. 20.-ig Szakértői vélemények ellenőrzése óvodapedagógusok 
2017.október SZMK első értekezlete intézményvezető 

intézményvezető helyettes 
2017.október 15. Intézményi statisztika elkészítése intézményvezető 

 
2017. október 18. Továbbképzés  

Nevelés nélküli munkanap 
intézményvezető 
intézményvezető h. 

2017. október Közzétételi lista frissítése intézményvezető 
2017.november 10. 
17.00 

Márton-napi lampionos felvonulás és 

hagyományőrzés 
intézményvezető 
intézményvezető h 
munkaközösség vezető 

2017. november 15 A tanköteles, ill. beiskolázható 

gyermekek létszámának rögzítése 
óvodapedagógusok 

2017.december Téli szünet idejére az ügyelet 

megszervezése 
intézményvezető 

2018. február Nyílt napok látogatása intézményvezető 
intézményvezető h. 
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2018. február  Szülői értekezleteken részvétel igény 

szerint 
Intézményvezető. Tagintézmény 

vezetők 
2018.február 20.-ig SZMK értekezlet intézményvezető 
2018. február 15. Óvodai szakvélemények kiosztása Intézményvezető helyettes, 

Tagintézmény vezetők 

 

2018.február 15.-ig A nyári zárva tartás kihirdetése intézményvezető 
2018. március 14 Óvodai Birkózó Bajnokság intézményvezető 

intézményvezető helyettes 
2018. március Az iskolaérettségi szakvélemények 

elkészítése, és kiadása. 
tagintézmény vezetők 

2018. március 15. Nemzeti ünnep  tagintézmény vezetők 
2018. április Iskolai beiratkozás tájékoztatójának 

kifüggesztése. 
tagintézmény vezetők 

2018. április 16-20. Óvodanyitogató tagintézmény vezető 
intézményvezető 
intézményvezető helyettes 

2018. április 27. 

péntek 
Óvodai Pedagógiai Nap intézményvezető 

intézményvezető helyettes 
munkaközösség vezető 

2018. április 23-24 

hétfő, kedd 
Óvodai beiratkozás intézményvezető 

tagintézmény vezetők  
2018. április 13. 

péntek 
Óvodai Sportnap 
 

tagintézmény vezető 
intézményvezető 
intézményvezető helyettes 

2018. május 1.  Majális főzőverseny résztvevők 
2018. május 10. 

szerda 
SZMK záró értekezlet intézményvezető 

intézményvezető helyettes 
2018. május 27. Városi gyermeknapon közreműködés intézményvezető 

intézményvezető helyettes 
tagintézmény vezetők 

Az intézményi feladatterv változhat, előre nem látható események miatt. A változtatás jogát 

fenntartjuk. 
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Az óvodai beiratkozás várható ideje:  

2018. április 23-24 hétfő, kedd:  

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)). 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A meghirdetett 

beiratkozási napokon, a felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el, a felvehető 

gyermeklétszámig (25 fő/csoport)! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 

Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezetők  képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre.  

Az alapító okirat szerint összes óvodai férőhely: 525 fő 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A Csongrádi Óvodák Igazgatóság fenntartója Csongrád Város önkormányzata az óvodai 

beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.  

 

„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén életbe lépő 8.§ 

(2) bekezdésére, miszerint a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A jegyző a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 

helyzete indokolja.  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai 

nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban 

értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
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Étkezési térítési díjak: 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

Napi térítési díj: 392,-Ft/nap/fő 

 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek: 

-        a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

-        tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

-        azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az 

életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos 

-        akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

-        akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság 

-        akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át   

Az óvodai étkezés ingyenes az alábbi esetekben: 

2015. szeptember 1-től annak sem kell fizetnie az óvodai étkezésért, akinek a családjában az 

egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, azaz 2017-ben 

110 224 forintot. (2017-ben a nettó minimálbér összege 84 788 Ft.) A jogosultság 

megállapításhoz a szülők nyilatkoznak arról, hogy mennyi az egy főre eső jövedelmük.  

Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú 

melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, amit az óvodapedagógusok adnak át a 

nevelési év elején.  

Csongrád, 2017. október 1.                                                                                       

 Tóthné Fodor Zsuzsanna 

                                                                                              Intézményvezető                                                                                      


