
Különös közzétételi lista 2014/2015 
A 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§-a értelmében 
 

Az intézmény fenntartója: Kapuvár Városi Önkormányzat 

Az intézmény megnevezése: Király-tó Óvoda és Bölcsőde 

Az intézmény címe, székhelye: 9330 Kapuvár, Arany J. u. 10/a 

Telefonszám. 96/241-088, 96/242-611 

Email cím: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu 

Óvodai feladatellátási helyek száma: 8 

 

1. Alkalmazottak 

  Óvodapedagógusok száma:  34 fő 

 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

34 fő óvóképző főiskola 

 Pedagógiai asszisztens 5 fő 

 Óvoda titkár:  1 fő 

 Dajkák száma:  17 fő 

 Dajkák végzettsége: OKJ-s dajkaképző 

 

2. Óvodai nevelési év rendje:  

 Az óvodai nevelési év 2014. szeptember 01-től, 2015. augusztus 31-ig 

tart. 

 A központi óvoda és a tagóvodák nyitva tartása min. 10 óra, a pontos 

nyitva tartási idő telephelyenként, a szülői igények alapján kerül 

meghatározásra. 

 Az intézmény részletes működési tervét az intézményi Éves munkaterv 

tartalmazza.  

 A tagóvodák nyári zárva tartása óvodánként 3-4 hét, amely évente 

kerül egyeztetésre az intézményvezetővel, illetve a jegyzővel/községi 

polgármesterekkel, hogy a szükséges karbantartási és felújítási munkák 

elvégzésére sor kerülhessen.  

 Az egyes tagóvodák nyári zárva tartása alatt a város nyitva tartó 

óvodái fogadják azokat a gyermekeket, akiket a szülők nem tudnak 

elhelyezni. A tagóvoda-vezetők a nyári zárva tartás pontos időpontját 

legkésőbb, minden év február 15-ig a szülők tudomására adják, írásban.  

 Az ünnepek, ünnepélyek az intézményi, ill. a tagóvoda vezetői 

munkatervben meghatározottak szerint kerülnek megrendezésre. 

 Munkaszüneti napok: 

munkanap pihenőnap 

2014. október 18. szombat 2014. október 24. péntek 

2014.december 21. szombat 2014. december 27. péntek 

2015. január 10. 2015. január 2. péntek 
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 A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról az 

óvoda hét nappal előbb tájékoztatja a szülőket. (2014. október, 2015. 

január, június) 

 A nevelés nélküli munkanapokon a zárva tartás alatt a szülők igénye 

alapján, ügyeletet szervezünk. (10 fő igénye esetében a helyi óvodában, 

kevesebb igény esetén összevontan városi szinten, az igénylő óvoda 

dolgozóinak ügyeletével). 

 

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma: 17 csoport 

 

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma: 
Óvoda/tagóvoda Csoport  Gyermekek száma 

Központi óvoda   96 

  Éger csoport 24 

  Királyka csoport 25 

  Kócsag csoport 20 

  Fülemüle csoport 27 

Gartai tagóvoda   76 

  Fehér tündérrózsa csoport 28 

  Mocsári nefelejcs csoport 30 

  Réti csíkhal csoport 18 

Házhelyi tagóvoda  47 

  Békaliliom csoport 24 

 Hajnalpír lepke csoport 23 

 Lakótelepi tagóvoda  41 

  Füzike csoport 23 

 Gólyahír csoport 18 

Kapuvári összesen  260 

 Babóti tagóvoda  21 

  Királyfa csoport 21 

Osli tagóvoda  21 

 Margaréta csoport 21 

Veszkényi tagóvoda  30 

 Bébic csoport 16 

 Pipitér csoport 14 

Vitnyédi tagóvoda  33 

 Boróka csoport 15 

  Berekerdő csoport 18 

Kistérségi összesen  105 

Intézményi összesen  365 

 



Térítési díj 

Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az 

intézmény által biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles. 

Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, 

ebéd, uzsonna) az egész napos ellátásban. 

Az óvodai étkezési térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg. 

A térítési díj beszedése helyben, a tagóvodákban történik, előre megjelölt 

időpontban. Pótbefizetésre havonta egy alkalommal, a gazdasági irodában van 

lehetőség. 

A szülő kérheti az étkezési térítési díj összegének csökkentését, az elengedését. 

Étkezéssel összefüggő kedvezmények 

a) 50%-os étkezési térítési díjkedvezmény: 

Három vagy több gyermeket nevelő szülők, illetve tartósan beteg, vagy 

fogyatékos gyermeket nevelők kérelemre 50%-os étkezési támogatásban 

részesülnek. 

Az óvodába benyújtott kérelem mellékleteként csatolni kell az 

igényjogosultságot igazoló hivatalos dokumentumokat. (MÁK által kiállított 

hatósági bizonyítvány, családi pótlék igazoló szelvényét) 

b) 100%-os étkezési térítési díjkedvezmény: 

Ingyenes étkeztetésre jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő családok. Ilyen irányú kérelmet a szülő a lakó-, ill. tartózkodási hely 

szerinti önkormányzathoz nyújthat be. 

 

Óvodai beiratkozás 

A 2015/2016 nevelési évre történő beiratkozásra, a fenntartó által meghatározottak 

szerint, 2015. április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az óvodai beiratkozás idejét, 

módját 30 nappal előbb meg kell hirdetni a helyben szokásos módon. 

 

Kapuvár, 2014. okt.1. 

           Boros Imréné 

        intézményvezető 


