2016/2017. nevelési év
KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az óvoda hivatalos neve:
OM azonosítója:
Székhelye:
Tagintézményei:

Létrehozásáról rendelkező
határozat:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata, típusa:

Győri Mosolyvár Óvoda
202641
9023 Győr, Lehel u.7.
Micimackó Tagóvoda
Magyar úti Tagóvoda
Kismegyeri Tagóvoda
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 107/2015. (VI.04.)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 6. pontja alapján
óvodai ellátás
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján köznevelési intézmény
Alapvető, alaptevékenysége: Óvodai nevelés, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Működési köre, illetékessége: Győr város közigazgatási területe, illetve az irányító szerv
által meghatározott felvételi körzet
Alapító,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.
fenntartó,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.
irányító szerv neve,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
székhelye:
9021 Győr, Városház tér 1.
Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő
Jogállása:
önálló jogi személy
Alapító okiratának kelte:
2015. június 4.
Alapító okiratának hatályba
2015. június 4.
lépése:
Az intézmény feladatai:
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézméányben
Óvodavezető:
Kutseráné Czigány Judit mb.
Óvodavezető- helyettes:
Felber Istvánné
Tagóvoda- vezető:
Könczölné Gáncs Rita (Micimackó Tagóvoda)
Radics Andrea (Magyar u. Tagóvoda)
Halasi Andrea (KIsmegyeri Tagóvoda)
Óvodatitkár:
Pelczéder Erika (Székhelyintézmény)
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Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának
határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás
első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a
gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda (férőhelyszámának erejéig) köteles felvenni,
átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (Nkt. 49§.(3a, b)). A
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, a felvételről írásban tájékoztatja a szülőket.
A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt
nyilvánosságra hozza. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet
megtekintésére. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt..
Az óvodai beiratkozásnál szükséges dokumentumok:
 a gyermek személyazonítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
(20/3012.(VII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdés)
 a gyermek TAJ kártyája
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Az óvodai felvétellel jogviszony
keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a Házirend
szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket és szülőjét a Házirendben foglalt jogok és
kötelességek.
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:




a felvételhez szükséges életkort betöltötte
egészséges, erről orvosi igazolással rendelkezik (kivéve a sajátos nevelési igényű
gyermekeket)
a napközi ellátáshoz a szülő az étkezési térítési díjat befizette

. Annak a gyermeknek, aki 2017. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét 2017.
szeptember 01. napjától óvodai nevelésben kell részt vennie. Az óvodavezető felszólíthatja a
szülőt, hogy a gyermeke óvodába járásának tegyen eleget. Amennyiben a szülő a felszólításnak
nem tesz eleget, úgy az óvodavezető a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőjénél
szabálysértési eljárást indít. Az óvodavezető indokolt esetben felmentheti a gyermeket az
óvodába járás alól a Knt.8.§(4)(5) alapján. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai
nevelési évet, amelyben hetedik életévét betölti (szakértői bizottság javaslatára további egy évig
részesülhet óvodai ellátásban).
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Óvodában fizetendő étkezési térítési díj
kód étkezési forma megnevezése
10
30
1A
11
21
52

egész napos gyermek
teljes térítési díj
egész napos gyermek
100%-os normatív kedvezmény
egész napos gyermek
100%-os normatív kedvezmény
egész napos gyermek
100%-os normatív kedvezmény
egész napos gyermek
100%-os normatív kedvezmény
egész napos diétás gyermek
100%-os normatív kedvezmény

térítési díj Ft/adag
netto
brutto
320
406
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a 190/2015. (VII.20.) Kormányrendelet rendelkezik a 2015.
szeptember 01. napjától érvényes gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
igénybevételéről bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén.
Gyermekétkeztetési normatív kedvezményt az alábbi esetekben lehet igénybe venni:
a) ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (érvényes
határozat)
b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (érvényes szakorvosi igazolás, szakvélemény)
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (érvényes szakorvosi
igazolás, szakvélemény)
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek (emelt családi pótlékot igazoló
dokumentum)
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
f) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
nettó összegének 130 %-át ( 110.223 )
g) A térítésmentes étkezés igényléséhez a szülőnek nyilatkozatot kell kitöltenie, melyet az
óvodában biztosítunk.
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A fenntartó által engedélyezett csoportok száma a 2016/2017. nevelési évre
Győri Mosolyvár Óvoda 4
Micimackó Tagóvoda

4

Magyar u. Tagóvoda

3
2

Kismegyeri Tagóvoda
Csoportok létszáma a 2016/2017. nevelési évben
csoport megnevezése

Győri Mosolyvár Óvoda Süni
Katica
Pillangó
Csiga_Biga
Micimackó Tagóvoda
Katica
Tulipán
Labda
Lepke
Magyar u. Tagóvoda
Katica
Maci
Süni
Kismegyeri Tagóvoda
Cica
Sün

gyermeklétszám

20
27
25
14
22
23
24
18
22
21
19
15
15

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak a 2016/2017. nevelési évben

Győri Mosolyvár Óvoda
Micimackó Tagóvoda
Magyar úti Tagóvoda
Kismegyeri Tagóvoda

dajka

ebből
dajkaképzőt
végzett

pedagógiai
asszisztens

ebből
ped.
assz.
végzett

óvodatitkár

4
4
3
2

4
3
3
2

2
1
1
0

2
0
0
0

1

A pedagógiai asszisztensi és dajkai végzettséggel nem rendelkező kollégák középfokú
óvodapedagógusi végzettséggel rendelkeznek
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Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok

Végzettsége
óvodapedagógusok
száma

főiskolai
végzettség

Győri Mosolyvár Óvoda 9

9

Micimackó Tagóvoda

8

8

Magyar u. Tagóvoda

6

6

Kismegyeri Tagóvoda

4

4

középiskolai
végzettség

Szakképesítése
szakvizsgázott óvodapedagógusok
száma

szak

Győri Mosolyvár Óvoda 4

közoktatási vezető
gyógytestnevelő
vezető óvodapedagógusi

Micimackó Tagóvoda

2

fejlesztő pedagógus

3

gyógytestnevelő
gyógytestnevelő

Magyar u. Tagóvoda

közoktatási vezető

Kismegyeri Tagóvoda

1

közoktatási vezető

2
1
1
1
1

2
1
1

Győri Mosolyvár Óvoda
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Az óvoda címe:
Elérhetőségek:

9023 Győr, Lehel u. 7.
96/422-076
mosolyvarovi@ogmk.hu
Kutseráné Czigány Judit mb.
96/422-076
20/334 74 75
mosolyvarovi@ogmk.hu
Minden hónap első hétfője 1000 - 1200
Az ettől eltérő időpont telefonon történő egyeztetés
alapján.
Felber Istvánné
630 - 1700

Óvodavezető:
Elérhetőség:
Ügyfélfogadási rend:
Óvodavezető- helyettes:
Az óvoda nyitva tartás:

Micimackó Tagóvoda
Az óvoda címe:
Elérhetőségek:
Tagóvodavezető:
Elérhetőség:

9023 Győr Kodály Zoltán út 51
96/413-594
micimackoovoda@ogmk.hu
Könczölné Gáncs Rita
20/331-46-92

Ügyfélfogadási rend:
Óvoda nyitva tartás:

Telefonon történő egyeztetés alapján.
6.00-16.30

Magyar utcai Tagóvoda
Az óvoda címe:
Elérhetőségek:
Tagóvodavezető:
Elérhetőség:

9024 Győr Magyar utca 1
96/428-884
magyarovi@ogmk.hu
Radics Andrea
20/338-91-93

Ügyfélfogadási rend:
Óvodai nyitva tartás:

Telefonon történő egyeztetés alapján.
6.30-17.00
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KismegyeriTagóvoda
Az óvoda címe:
Elérhetőségek:
Tagóvodavezető:
Elérhetőség:

9028 Győr Arató út 5
96/45-661
kismegyeriovi@ogmk.hu
Halasi Andrea
20/331-25-03

Ügyfélfogadási rend:
Óvodai nyitva tartás:

Telefonon történő egyeztetés alapján.
6.30-16.30

Óvodáink pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú
gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Ezen értékek mellett a három
különböző pedagógiai programmal dolgozó négy tagóvoda megőrzi saját arculatát,
hagyományait és kihasználja a helyi sajátosságait.

Győri Mosolyvár Óvoda
Az óvodában négy csoport működik, melyekben közel azonos életkorú gyermekeket helyezünk
el. Az óvoda nevelőtestülete saját maga által összeállított program szerint dolgozik. A
nevelőmunka alapja a családias, derűs, szeretetteljes, nyugodt légkör, amely elősegíti a
gyerekek képességeinek kibontakozását, személyiségük harmonikus fejlődését. Kiemelt
nevelési célunk azon képességek és készségek fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az
egészséges életszemlélet kialakításához. Évek óta az egészséges életmódra, testnevelésre,
mozgáskultúra fejlesztésére helyeztük, helyezzük a hangsúlyt. E mellett fontos szerepet kap a
környezettudatos magatartás megalapozása.

Magyar utcai és Micimackó Tagóvoda
Mindkét óvoda a Tevékenység-központú Óvodai Nevelési Programmal dolgozik. Általános
céljaik, feladataik, az óvodás gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése a
tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.

A Magyar utcai Tagóvodában a tevékenységközpontú programnak megfelelően cél a gyermeki
személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése a játék kitüntetett szerepével és a tudatosan
tervezett, szervezett nevelési helyzetek, párhuzamos tevékenységek megteremtésével. Az
óvoda egyéni arculatának alakítása a mindennapi nevelőmunkában – a szeretetteljes, elfogadó
családias légkör, az óvoda dolgozóinak egységes pedagógiai attitűdjének fenntartásával.
Kiemelt hangsúlyt fektetnek a mindennapos testnevelésre. Nagy előnye az intézménynek, hogy
jól felszerelt tornaszobával rendelkezik. Napirendjükben a napi 20-25 perces szervezett mozgás
középpontjában a sokmozgásos játék áll. A gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív
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mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, változatos eszközhasználatra és a szabad levegő
kihasználására törekednek.

A Micimackó Tagóvodában hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra nevelésre. Fontos
szerepet játszik az óvoda mindennapjaiban a környezet szeretetére, védelmére való nevelés.
Kiemelt feladatuknak tekintik a gyermekek szervezett és szabad mozgásának biztosítását a
csoportszobák és az udvar adta lehetőségek kihasználásával. Ennek egyik fő pillére az Ovifoci
foglalkozásokon való aktív részvétel. A családokkal való közvetlen, bizalmon, kölcsönösségen
alapuló partneri kapcsolat fenntartása érdekében sok közös programot szerveznek a szülőkkel.

Kismegyeri Tagóvoda
Az épület Győr zöldövezeti részén, családi házak között található, két vegyes életkorú
csoporttal működik. Fontos szerepet tölt be életükben a természet és az állatok szeretetére,
valamint az egészséges életmódra nevelés. Kiemelt szerepet kap a színvonalas vizuális és
esztétikai nevelés. Saját óvodai programjuk középpontjában a gyermeki személyiség fő
fejlesztő tevékenysége – a játék áll. A nevelőközösség arra törekszik, hogy az óvoda családias,
szeretetteljes” fészek” legyen, ahol minden kisgyerek érzi, hogy elfogadják, védik, segítik
próbálkozásait.
A 2016/2017. nevelési év helyi rendje:
Az óvodai nevelési év 2016.09.01. napjától 2017.08.31. napjáig tart.
Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva, a fenntartó rendelkezése alapján folyamatosan üzemel.
Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően.
A téli szünetben a fenntartó engedélyével az óvoda zárva tarthat. Az ügyeletet a fenntartó által
kijelölt óvoda biztosítja melyről tájékoztatjuk a szülőket.
A nyári zárva tartás időtartama 4 hét a zárva tartás idejét önkormányzati rendelet határozza,
meg amelyről 2017 február 15.-ig értesítjük a szülőket.
Az ügyeletet igénylő gyermekeket a nyári zárás alatt tagóvodáink valamelyikében tudjuk el
helyezni.

Nevelés nélküli munkanapok:
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A törvény által biztosított 5 nevelés nélküli munkanapból 3 alkalmat szeretnénk igénybe venni.
Ezek időpontjáról a szülőt legalább 7 nappal korábban értesítjük. Tájékoztatjuk az ügyeletkérés
lehetőségéről és az ügyeletet biztosító óvodáról.





2016. október - Belső továbbképzés munkaközösségi foglalkozás keretében
2017. március - Továbbképzés külső szakértő meghívásával
2017. május - Közös tanulmányi kirándulás az intézmény dolgozóival

Szülőkkel közös programok, hagyományok:








Mihály napi hagyomány ápolás – szeptember
Jubileumi hét, 50 éves az óvodánk
Márton napi sokadalom - november
adventi készülődés - november/december
farsangi mulatság - január/február
iskolába készülők búcsúztatása - május
nyárköszöntő családi/sportnap - május/június
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