A 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
10. fejezet 23.§ (1-2) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS
TELEPHELYEI

KÖZZÉTÉTELI LISTA
2018/2019-es nevelési év
Az intézmény neve: Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és Telephelyei
Székhely: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61.
A köznevelési intézmény típusa: óvoda
OM azonosítója: 201 627
Az óvoda vezetője: Trefeli Renáta
Az óvodavezető helyettese: Szabó-Gőcze Beáta
Elérhetőség: telefon 30/591-1420
e-mail: napraforgo.ovibolcsi@gmail.com

Telephelyei:
Meggyeskert Óvoda (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.)
Csiperke Óvoda (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.)
Királydombi Mackókuckó Magánóvoda (1106 Budapest, Váltó u. 40.)
Kék Pingvin Óvoda (1205 Budapest, Pannónia u. 30.)
Funnykids Magánóvoda (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79.)
Zöldfa Óvoda (7400 Kaposvár, Zöldfa u. 14.)

A köznevelési intézmény fenntartója, működtetője:
Aranyló Napraforgó Alapítvány
1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61.
Kuratóriumi elnök: Madarász Károly
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
A 2018/2019-es nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
beíratásának időpontját a fenntartó közleményben határozza meg, a beiratkozás határnapját
megelőzően 30 nappal.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a jogszabályban megfogalmazottak alapján, az óvoda
vezetője dönt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a fenntartónak címzett, de az
óvoda vezetőjéhez benyújtott felül bírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése
tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik!
Óvodánkban a beiratkozás év közben is folyamatos, a szabad férőhelyek függvényében.

A fenntartó által engedélyezett indítható csoportok száma és férőhelye:
Székhelyen: 1 csoport. 25 fő
Telephelyeken:
Meggyeskert Óvoda: 1 csoport: 25 fő
Csiperke Óvoda:

1 csoport: 24 fő

Királydombi Mackókuckó Magánóvoda: 2 csoport: 15 fő/ csoport = 30 fő
Kék Pingvin Óvoda: 1 csoport: 16 fő
Funnykids Magánóvoda: 1 csoport: 16 fő
Zöldfa Óvoda: 1 csoport: 16 fő

Az intézményben fizetendő étkezési térítési díj:
Étkezési térítési díjmentes az intézmény, a fenntartó kuratóriumi határozat alapján. Étkezési
térítési díj fizetése, csak abban az esetben válhat kötelezővé, ha a fenntartó azt kuratóriumi
határozatban rögzíti, vagy valamely törvény azt elrendeli.
Az intézmény munkájával összefüggő fenntartói értékelések, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok :
A fenntartó évente 1 alkalommal átfogó beszámoló készítésére kötelezi az óvoda vezetőjét,
amelyet minden év június 15-ig köteles átadni.
A vezető munkáját, a fenntartói ellenőrzési terv szerint minden évben ellenőrzi.
A köznevelési intézmény nyitva tartásának rendje:
A nevelési év 2018. szeptember 1.-től-2019. augusztus 31.-ig tart.
Az éves és napi nyitva tartás rendje az SZMSZ-ben és a munkatervben kerül meghatározásra.
A nyári zárás ideje a fenntartó döntése alapján kerül közzétételre, minden év február 15-ig, a
helyben szokásos módon.
Intézményünk a fenntartó engedélye alapján 5 nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, a
szülőket az időpontokról legalább 7 nappal előtte értesíti, amennyiben igény van rá, ügyeletet
biztosít ezeken a napokon.

Ünnepek, megemlékezések, programok rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések és programok rendje a Pedagógiai Program
és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik.

Az intézmény működési alapdokumentumai

A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
-

Az Alapító Okirat,
Az óvoda Pedagógiai Programja
Az óvoda éves Munkaterve
Házirendje,
SZMSZ és mellékletei.

A dokumentumoknak az intézményünkben a törvényi előírásoknak megfelelően
nyilvánosságot biztosítunk, valamint az aranylonapraforgo.hupont.hu web oldalon került
közzétételre.

Személyi ellátottság:
Óvodapedagógusok:
Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda: 3 fő
Meggyeskert Óvoda: 2 fő
Csiperke Óvoda: 1 fő
Királydombi Mackókuckó Magánóvoda: 3 fő
Kék Pingvin Óvoda: 2 fő
Funnykids Magánóvoda: 2 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége:
Főiskolai végzettségű: 13 fő
Ebből:
vezető óvodapedagógus szakvizsgát tett: 1 fő
MA végzettségű: 1 fő
Óvodatitkár: 1 fő
irodavezetői végzettséggel rendelkezik.
Dajkák száma:
Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda: 1 fő
Meggyeskert Óvoda: 2 fő/20 óra/hét
Csiperke Óvoda: 1 fő
Királydombi Mackókuckó Magánóvoda: 2 fő
Kék Pingvin Óvoda: 1 fő
Funnykids Magánóvoda: 1 fő
Ebből:
Érettségivel rendelkező: 7 fő
Alapfokú végzettséggel rendelkező: 1 fő
Pedagógiai asszisztensek száma:
2 fő
Ebből:
pedagógus végzettséggel rendelkező: 2 fő

Az intézményi közzétételi lista a 2018. október 1-jei adatok alapján készült.

Budapest, 2018. október 5.

Szabó-Gőcze Beáta
óvodavezető helyettes

