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A kormány 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

1. Az intézmény megnevezése: Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 

Az óvoda OM azonosítója: 036957 

Alapító okirat száma: 1-2/2020. 

Az intézmény/óvoda címe, székhelye, elérhetősége:  

8184 Nemesvámos, Patak utca 1. 

 

Az intézmény vezetője: Putz Andrea 

Mobil: 30/514-92-96 

Email: ovoda@nemesvamos.hu 

Web oldal: www.csillagviragovoda.hu 

  

Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig, 6.15h-tól-17.00h-ig 

 

2. Óvodapedagógusok száma: 7fő 

Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége: 

Pedagógusok Végzettség      

4 fő Felsőfokú óvodapedagógus diploma 

1 fő 
Felsőfokú óvodapedagógus diploma 

Közoktatás vezető szakvizsga 

1 fő 

Felsőfokú óvodapedagógus diploma 

Közoktatás vezető szakvizsga 

Mentor pedagógus szakvizsga 

1 fő 

Felsőfokú óvodapedagógus diploma 

Tanügyigazgatási szakértő szakvizsga 

Felsőfokú csecsemő és gyermeknevelő- gondozó végzettség 

Közoktatási vezető szakvizsga 
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3.  Pedagógiai asszisztens: 2 fő  

 Végzettség: érettségi, pedagógiai asszisztens szakképesítés 

 

 

4.  Óvodai dajka: 4 fő 

 Végzettség: óvodai dajka képesítés 

 

 

5. Óvodai csoportok 

Óvodai csoportok száma: 4 

Gyermekek létszáma összesen:113 fő (2020. október 1-ei létszám adatok) 

Maci csoport: 28 fő 

Csicsergő csoport: 30 fő 

Csiga-biga csoport: 27 fő 

Katica csoport: 28 fő 

 

 

6. Az óvodai nevelési év rendje: 

Az óvodai nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4 

A nyári zárás tartama: 4 hét 

Tervezett ideje: 2021. július 26 - 2018. augusztus 29. 

Igénybe vehető nevelés nélküli munkanapok száma 5, melyet a 

nevelőtestület értekezletek és továbbképzések megtartására használ fel, előre 

kiértesített időpontokban. 
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7. Térítési díjak 

Étkezési térítési díj: 475Ft/fő/nap 

Kedvezmények: 

Ingyenes étkezésben részesül: (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról alapján) 

 

a)    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b)    tartósan beteg vagy fogyatékos, 

c)    családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

d)    családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

e)    nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

f)    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. 

  

 

8. 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. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 
Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, bizottság tesz javaslatot a felvételre.  

Az alapító okirat szerinti férőhelyszám: 120 fő 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, amely április 20. és május 20. 
közötti időszakra esik, közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 
nappal. Felvételi kérelmet kell kitölteni a szülőknek. 
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      9. Éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb                     

.       rendezvények, események időpontjai: 

szept.                  Szülői értekezlet - a járványhelyzet miatt, írásos tájékoztató 

szept. 24. de        Védőnői tisztasági szűrés 

okt. 5 - 9.         Állatok világnapja témahét 

nov.                      Fogászati szűrés 

nov. 30 - dec. 11. Nagycsoportos fogadóóra  

dec. 3. de         Mikulási ráhangolódás 

dec. 4. de         Mikulás ünnepség 

dec.15.          Adventi karácsonyvárás 16.30ó - járványhelyzet függvényében              
.                            kerül megrendezésre 

jan. 12.              Szülői értekezlet 17ó - járványhelyzet függvényében kerül                         
.                            megrendezésre 

febr.                    Szülők nevelők bálja 

febr. 11. de           Zenés előadás, farsangi ráhangolódás 

febr. 12. de           Farsang 

febr. 16. de           Kiszeégetés 

márc. 3.                Ovi-suli program: Szülői tájékoztató az iskolában 

márc. 11. de         Nemzeti ünnepi megemlékezés 

márc. 12.              Nevelés nélküli munkanap 

márc. 18-30.         Fogadóóra 

márc. 22 – 26.      Víz világnapja témahét 

márc. 24.             Sport ovi-suli program 15ó 

márc. 30. de        Óvodai húsvét 

ápr. 11.             Költészet napi szereplés 

ápr. 13.                Óvodába hívogató és nyílt nap 10-12ó 

ápr. 14. de           Bölcsődések látogatása az óvodában                      
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ápr. 19 - 23.         Föld világnapja témahét 

ápr. 26 - 27.         Óvodai és bölcsődei beiratkozás 7-17ó 

ápr. 30.        Anyák napi ajándékok hazavitele 

máj. 6.                 Családi egészség nap és sport délután 16.30ó 

máj. 10 - 14.        Madarak és fák napja témahét 

máj. 25-28.          Évzáró, ballagó ünnepségek 17ó   

jún. 1.         Gyermeknapi kirándulás 

jún. 4.                  Csillagvirág nyári piknik, utána nagycsop. pizsi-parti 16.30ó 

jún. 8.                   Új szülők szülői értekezlete 17ó 

jún. 18.         Nevelés nélk. m.nap 

aug. 19.                Nevelés nélk. m.nap 
 

 

 

     10. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok     
.          védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: 

2017. évi Tanfelügyeleti eljárás megállapításai alapján, az egyes 

kompetenciaterületek alapján meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek: 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő terület: 

●Konstruktív együttműködés a fenntartóval.  

●Pályázati lehetőségek kihasználása.  

●Szülői elvárásoknak való jó szintű megfelelés. 

Fejleszthető terület: 

●Az éves értékelésre építve, jelenjenek meg fejlesztő célú elemek, nevelési feladatok 

a munkatervben, mint az év kiemelt nevelési célja, feladata.  

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő terület: 

●Az intézmény körültekintően biztosítja, a személyiség- és közösségfejlesztés 

kereteit, a tanulási-tanítási folyamat során.  

●Erőssége az összetartó közösség, családbarát óvoda.  

●A szülők aktívan vesznek részt, az óvoda-család közös rendezvényein. 

●Az ünnepek, programok látogatottsága magas.  
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●A közösségfejlesztő tevékenység, az intézmény hagyományaival és a gyermekek 

személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.  

●Az intézmény vezetése és pedagógusai, alapos információval rendelkeznek minden 

gyermek szociális helyzetéről.  

●Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemző.  

●A Pedagógiai programban meghatározott, nevelő/oktató munka pedagógiai 

alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak, az intézmény 

tudatosan rendeli hozzájuk a tervezett tevékenységeket, közösségépítő 

programokat, amelyek megfelelnek az intézmény jelenlegi lehetőségeinek, reálisak. 

Fejleszthető terület: 

●Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felzárkóztatása, tehetséggondozás tudatosabb 

formáinak kidolgozása, megvalósítása. Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozások 

tervezése, megvalósítása.  

●A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermekek fejlődési menetéről, a fogadóórák 

gyakoriságának szorgalmazásával. 

 

3. Eredmények 

Kiemelkedő terület: 

●A pedagógiai programban megfogalmazott kiemelt területek céljának hatékony, 

eredményes megvalósítása az intézmény jó gyakorlataiban.(Egészséges életmódra 

nevelés, környezettudatosság érvényesülése.)  

●Az óvoda egyéni arculatának, sajátosságainak menedzselése. 

Fejleszthető terület: 

●A nevelő-oktató munka során megfogalmazott célok elérésének vizsgálata, az elért 

eredmények alapján, a realitás függvényében. Az intézmény eredményeinek 

folyamatos elemzése, konzekvenciák levonása, értékelés utáni visszacsatolása, s 

beépítése az egyes gyermekcsoportok következő évi nevelési terveibe, az 

óvodapedagógusok által. (Nevelő-oktatómunka eredményességét jelző mutatók: 

iskola partnerelégedettségi vizsgálat, egyéni fejlesztési lapok, neveltségi szint 

értékelése csoport-, és óvodaszinten, belső önértékelés jellemzői, minősítések 

száma és eredményei, beiskolázási adatok, felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

esetleges sport-, más versenyeredmények alapján.)  

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő terület:  

●Az intézményi együttműködés jó színvonalú.  

●Az információ áramlása jól szervezett.  

●A pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a gyermekek érdekében 

kezdeményezően együttműködnek. 

Fejleszthető terület: 

●A munka értékelése megtörténik, a tervek készítésekor fokozottabban vegyék 

figyelembe az eredményeket, összegyűjtött tapasztalatokat. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő terület:  

●Az intézmény partnerekkel való kapcsolata széles körű.  

●Több csatornás információáramlást alkalmazzák a partnereik irányába.  

●A közéletben való részvételük során megfelelő egyensúlyt tartanak, figyelembe 

véve a PP, a gyermekek, a szülők és a település igényeit. 

Fejleszthető terület: 

●Jelenjen meg az SzMSz –ben a kidolgozott panaszkezelési szabályzat. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Kiemelkedő terület: 

●Az intézmény sikeres pályázat birtokosa, mely lehetővé teszi a teljes megújulást, a 

teljes körű tárgyi és infrastrukturális fejlesztést. 

Fejleszthető terület: 

●IKT kompetenciájának fejlesztése, továbbképzésbe való beépítése.  

●Egyenletes munkaterhelés biztosítása.  

 

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Kiemelkedő terület: 

●A pedagógusok által összehangolt nevelés rendszere hozzájárul a gyermekek 

ismereteinek bővítéséhez, lehetőséget ad az egyéni képességek szerinti fejlődésre.  

●Az intézmény működése nyitottsága biztosítja a nyilvánosságot. 

Fejleszthető terület:--- 

 

    11. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Pedagógiai Program 

- Házirend 

- Éves munkaterv 

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon 
biztosítunk nyilvánosságot. 

A Házirend egy példányát - minden szülő a beiratkozáskor készhez kapja, 
melyet aláírásával igazol. 
 


