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A Tárogató Óvoda 

 

Közzétételi Listája 
 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai az önkormányzati 

intézményekre vonatkozó általános szabályozás szerint: az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

Törvény, valamint a 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet figyelembevételével 

készült. 

1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek 

megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

 
AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT 

Intézmény hivatalos neve: Tárogató Óvoda 

Feladatellátási helyei: székhelye:                              9028 Győr, Tárogató u. 19. 

Tagintézmények megnevezése, címe:                      Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 

                                                                                     9028 Győr, Tárogató u. 2. 

                                                                                     Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája 

                                                                                      9028 Győr, lepke u. 35-37. 

Jogszabályban meghatározott közfeladat típusa: 

 

a 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, 

óvoda 
Alapfeladata / alaptevékenysége: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése 

Működési köre, illetékessége: Győr város közigazgatási területe, illetve az 

irányító szerv által meghatározott felvételi körzet 

OM azonosítója: 201875 

Irányító szerv neve: Győr megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlése  

 Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. 

Alapító neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Székhelye 9021 Győr, Városház tér 1 
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Fenntartó neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő 

Jogállása: Önálló jogi személy 

Az intézmény feladatai 

Az intézmény szakágazati besorolása:                          851020     Óvodai nevelés 

Az intézmény feladatai szakfeladat szerint:                 562912     Óvodai intézményi étkeztetés 

                                                                                      562917     Munkahelyi étkeztetés 

                                                                                      680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

                                                                                      692000…Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

 

                                                                                      851011  Óvodai nevelés, ellátás 

                                                                                      851012  sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

                                                                                      856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

                                                                                      869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Engedélyezett férőhelyek száma legfeljebb: 521 fő 

9028 Győr, Tárogató u. 19.:                          232 fő 

9028 Győr, Tárogató u. 2.:                            115 fő 

9028 Győr, Lepke u. 35-37.:                         174 fő 

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

helyrajzi számú ingatlanok: az 591/4   9028 Győr,  Tárogató u. 19.    szám alatti, 

                                             a  695/6   9028 Győr,  Tárogató u.   2.    szám alatti, 

                                             a  279/52 9028 Győr,   Lepke u. 35-37.   szám alatti 

Az alapító okiratot Győr megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 58/2013. (III: 

29. ) Kgy. határozatával hagyta jóvá. Az Alapító Okirat 2013. július 1-én lépett hatályba. 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2014.március 1-én lépett hatályba. 
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2. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek 

vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon-és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) 

 
Szervezeti egység vezető 

neve 

Beosztása Elérhetősége 

Tárogató Óvoda 

Bognár Sándorné 

Óvodavezető Telefon- Fax: 06-96-419-891 

mobil: 06/20 3206866 

E-mail: tarogatoovi@ogmk.hu 

 

Tárogató Óvoda Móra 

Ferenc Tagóvoda 

Erdélyiné Nagy Enikő 

Tagóvoda 

vezető 

Telefon- Fax: 06-96-418 622, 

mobil.: 06/ 20 919 84 94                                            

E-mail: moraovi@ogmk.hu 

Tárogató Óvoda Lepke 

Tagóvoda 

Kovács Veronika 

Tagóvoda 

vezető 

Telefon- Fax: 06-96-421-379 

mobil.: 06/20 5023613                                         

E-mail: lepkeovi@ogmk.hu 

 

 

3. A további közzétételi adatok a 229/2012. ( VIII.28.) Korm. rendelet a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásának figyelembevételével 

készült. I. Fejezet. 10. pont. A Tájékoztató rendszer és a köznevelési 

intézmények közzétételi listája 

 

23.§ (1) A nevelési-oktatási intézmények közzétételi lista 

 

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  

Óvodai felvétel 

 

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

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 

lakik vagy ahol szülője dolgozik (Nkt. 49. § (2)/ - további pontosítás helyi 

rendeletben: 9/2013. (II. 22.) GYMJVÖ. rendelet az óvodák felvételi és átvételi 

szabályairól 
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 A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét /6/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet/, valamint nyitvatartási rendjét . Az óvoda köteles felvenni, 

átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik –kötelező 

felvételt biztosító óvoda /Nkt. 49. § (3)/ 

 Életvitelszerű ott lakás /EMMI rendelet 20. § (9)/ (bekezdése alkalmazásában 

életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 

körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy 

tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 

hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján 

arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy 

tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. 

§ (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett 

bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az 

életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez 

vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől 

származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.) 

 Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap /EMMI rendelet 

20. § (1a) h)/ 

 Az óvoda vezetője az óvodai felvételi/átvételi kérelemnek hely adó döntését írásban, a 

kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel /EMMI 

rendelet 20. § (4) a), b)/ 

Nem magyar állampolgár gyermek óvodai felvétele  

Három esetben: 

 a menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozik, vagy oltalmazott - az elismerés 

iránti kérelem benyújtásától kezdődően gyakorolhatják - /Nkt. 92. § (4) bekezdés/ 

 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik (EU, EGT- megállapodás alapján: 

Norvégia, Lichtenstein és Izland, valamint nemzetközi szerződés alapján: Svájc) 

 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik /Nkt. 92. § (1) bekezdés a), b), c) pontja/ 



 5 

 Az ingyenes óvodai ellátás mindaddig igénybe vehető, ameddig a fenti feltételek 

fennállnak, illetve ameddig a tankötelezettség fennáll.  

 Az EU tagállamainak, vagy harmadik ország államainak polgárai három hónapig 

minden külön engedély nélkül tartózkodhatnak Magyarországon. Ezt meghaladóan 

csak akkor vehetik igénybe ingyenesen az óvodai ellátást, ha a szülő három hónapot 

meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik /Nkt. 92. § (5)/ 

 Az a tanköteles gyermek, aki egyik kategóriába sem sorolható, az óvodai ellátás 

igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladja meg a szakmai feladatra jutó folyó 

kiadások egy gyermekre jutó hányadát. Az óvodavezető a díjat a fenntartó által 

meghatározott szabályok szerint csökkentheti, vagy elengedheti /Nkt. 92. § (7)/ 

 

b) Óvodai beiratkozás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma 

 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának  2015. június 4- én tartott Közgyűlésén készült 

jegyzőkönyvéből 

 

109/2015. (VI. 04.) KGY. Határozat alapján 

Tárogató Óvoda     8 csoport 

Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája     4 csoport 

Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája  6 csoport 

 

A Közgyűlés a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény. 25. § (7) bekezdésében foglaltak 

alapján az óvodai csoportokba felvehető gyermekek maximális létszámától való eltérést 

legfeljebb húsz százalékban-kizárólag az intézmény alapító okiratában rögzített férőhelyszám 

erejéig- engedélyezi. 

Az óvodai csoportok minimális (13 fő), maximális (25 fő) és átlaglétszámát (20 fő) az Nkt. 4. 

melléklete határozza meg. 

 

Az óvodai csoportok maximális létszáma (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó 

engedélyével legfeljebb 20 %-al túlléphető - de maximum az alapító okiratban rögzített 

férőhelyszám erejéig!! - /Nkt. 25. § (7)/ 
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22/2013.(III. 22.) EMMI rendelet 

R. 20.§ (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

 Szervezett és meghirdetett beiratkozásról hirdetmény útján tájékoztatjuk a szülőket.  

 A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról legalább 30 nappal előtte helyben szokásos módon tájékoztatja a fenntartásában 

működő óvodákat. 

 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2013.(II. 22.) Önkormányzati 

rendelete, az óvodák felvételi és átvételi szabályokról szóló rendelkezés alapján történhet a 

gyermekek felvétele az adott körzetes óvodába. ( Házirend mellékletében csatolva) 

 A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik.  

 A beíratáshoz szükséges: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, gyermek 

magyar nyelvű anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, szülő személyi igazolványa, a szülő 

és gyermek lakcímkártyája, magyarországi tartózkodási okmányok másolata. 

 A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a szülőket.  

 A gyermekek csoportba osztásáról az óvodapedagógusok véleménye, szülők jelzése 

alapján az óvodavezető dönt. 

 

c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a 

tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának  2015. február 27 én tartott Közgyűlésén készült 

jegyzőkönyvéből 

 

17/2015. (II.27.) KGY. Határozat 

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak 

 

A. Ellátási forma B. Térítési díj Ft 

1. Óvoda  

1.1. Egész nap 320 

1.2. Csak ebéd 202 
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Kivonat a Tárogató Óvoda Házirendjéből  

„A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai 

nevelésben részesülő gyermek után, ha: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át.” 

Az adatokban történő változásokat a szülőnek kötelessége az óvodavezető fele jelezni. 

Az ingyenes étkezésre jogosultakra is ugyanaz a befizetési eljárási rend vonatkozik, mint a 

térítést fizetők esetében.  
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e) Az óvoda nyitvatartási rendje: 

 
Intézmény 

megnevezése 

Nyitvatartási idő A gyermekek fogadása 

Tárogató 

Óvodai  

reggel 

6.00 - 16,30 óráig 

 

Az intézmény 

nyitvatartási ideje: 

10,5 óra 

Az ügyelet reggel 6.00 órától 7.00 óráig, délután 16.00 

órától 16,30 –ig tart. Az ügyelet összevont csoportban 

működik óvodapedagógus felügyelete mellett. 

Az óvodát reggel a munkarend szerinti 6.00 órára 

érkező dajka és óvodapedagógus nyitja. 

 

Lepke 

Tagóvoda 

reggel 

6,30 – 17 óráig 

 

Az intézmény 

nyitvatartási ideje: 

10 óra 

A gyermekek 6.30-tól érkezhetnek. Az ügyelet 6.30-

7.30-ig ill. délután 16.00-16.30-ig összevont 

csoportban, óvodapedagógus felügyelete mellett 

működik. 

Móra Ferenc 

Tagóvoda 

reggel 

6.30 - 17 óráig 

 

Az intézmény 

nyitvatartási ideje: 

10,5 óra 

 

A  gyermekek  6.30- tól  érkezhetnek,   

6.30 - 7 óráig , ill.  16 órától  17 óráig  egy összevont 

csoportban tartózkodnak óvónői felügyelet mellett. Az 

óvodát reggel a munkarend szerinti 6.30 órára érkező 

dajka és óvodapedagógus nyitja 

 

 

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpont 

Tárogató óvoda 

 

A 2016/2017. nevelési évben az alábbiak szerint valósul meg 
A pedagógiai programban az Óvoda kapcsolatai c. fejezet tartalmazza, hogy a családok bevonásával 

hogyan valósul meg az intézményi közösség fejlesztés. Az intézményi stratégiai terv és az 

oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok 

viszonya (az éves  Munkaterv) c. tartalomban nyomon követhető. 

Az intézmény a következő közösségi programokat szervezi 

Gyermekközösségünknek kínált programtervezet 

Gyermekprogramjainkat életkortól függően, szülők egyetértésével 

és támogatásával szervezzük. 

Színházi, bábszínházi 

előadások bérletesek és 

alkalmiak 

Sport, játék, mozgásfejlesztő 

programok 

 

Hagyományos kirándulások, 

séták, események. ünnepek 

 

Habakukk gyermekszínház 

(belső) 

 

Vaskakas bábszínház 

OVI-FOCI CLUB 

foglalkozások, külön 

programokon 

való részvétel. 

Évszaktúrák 

 

Évszakok változásainak 

megfigyelése különösen a 
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(külső) 

Hangra forgó zenei előadások 

(belső) 

Óvodánkban OVI_GALÉRIA 

működik  

 

Zenebirodalom 

 

Hangverseny Győr 

Filharmonikusok: 

alkalmanként  

 

Kovács Margit Múzeum 

állandó kiállításának 

megtekintése, játszóházi 

foglalkozás. 

Mobilis Interaktív központ 

látogatása 

 

Xantusz János múzeum 

Programjainak figyelemmel 

kísérése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hétfő-és Szerda 7h-8h-ig) 

OVI-OLIMPIÁRA benevezés 

 

Gyermeknapi sportnap a 

családokkal együtt 

gyermekhét keretében. 

 

Játszóházi mozgásos délután 

(Május 29- Június 02.) 

 

 

Nagycsoportos gyermekek 

részére: 

 Úszás  

 Korcsolyázás 

 

 

 

folyóvizek állóvizek adta 

élőhelyek tanulmányozása 

 

Kirándulás a Bakonyba ősszel 

vagy tavasszal 

 

Csoportonkénti 

programszervezések:  

 Állatkert, városi 

nevezetességek, 

kiállítások, könyvtár 

látogatása,  

 Gyermek partik egyéni 

szervezésben,  

 Természetjárás 

kirándulások, stb. 

 Madárgyűrűzés 

Gyirmóton a tájvédelmi 

körzetben, 

 Lovas kocsikázás a 

gyermek héten 

Hagyományos ünnepi 

alkalmak: 

 Mikulás, Adventi 

készülődés, Karácsony, 

Farsang, Húsvét, 

 Gyermeknapi 

programok,  

 Játszóházi délutánok, 

 Sütőtök-hét – fesztivál, 

 Gyermeki 

születésnapok,  

 Kicsik érkezése,  

 Iskolába menő 

nagycsoportosok 

ballagási ünnepsége 
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búcsúztatása 

 Nagyszülők Napja 

 Idősek Világnapja 

 Nemzeti Összetartozás 

Napja 

A programok  részletes tervezése – szervezése az óvoda kínálati kosarában található 

 

Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 

 

A 2016/2017. nevelési évben az alábbiak szerint valósul meg 
A pedagógiai programban az Óvoda kapcsolatai c. fejezet tartalmazza, hogy a családok bevonásával 

hogyan valósul meg az intézményi közösség fejlesztés. Az intézményi stratégiai terv és az 

oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok 

viszonya (a jelenlegi Munkaterv) c. tartalomban nyomon követhető. 

Az intézmény a következő közösségi programokat szervezi 

Gyermekközösségünknek kínált programtervezet 

Gyermekprogramjainkat életkortól függően, szülők egyetértésével 

és támogatásával szervezzük. 

 

Színházi, bábszínházi 

előadások bérletesek és 

alkalmiak 

Sport, játék, mozgásfejlesztő 

programok 

 

Hagyományos kirándulások, 

séták, események. ünnepek 

 

 

Vaskakas bábszínház 

(külső és belső) 

 

Hangra forgó zenei előadások 

(belső) 

 

Múzeumlátogatás: 

Kovács Margit Múzeum 

állandó kiállításának 

megtekintése 

 

 

 

 

OVI-FOCI CLUB 

foglalkozások, külön 

programokon 

való részvétel. 

 

 

 

Nagycsoportos gyermekek 

részére: 

 Úszás 

 Korcsolyázás 

 

 

 

Óvodai szintű kirándulás a 

Győrújbaráti Gyermektáborba 

 

Püspökerdei kerékpártúra 

 

 

 

Csoportonkénti 

programszervezések:  

 Csoportszintű 

kirándulások tavasszal 

 

 Állatkert, városi 
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 nevezetességek, 

kiállítások, könyvtár 

látogatása,  

 Madárgyűrűzés 

Gyirmóton a tájvédelmi 

körzetben 

Hagyományos ünnepi 

alkalmak: 

 A magyar dal napja 

 Mikulás, Adventi 

süteményvásár és 

játszóház, Karácsony, 

Farsang, Húsvét 

 Móra nap 

 Kiszebáb égetés 

 Az Állatok-, a Víz-, a 

Föld- és a Madarak és 

Fák napja 

 Anyák napi köszöntő 

 Gyermeknapi 

programok,Családi nap 

 Húsvéti játszóház 

 Gyermeki 

születésnapok  

 Kicsik érkezése  

 Volt nagycsoportosok 

vendégül látása 

 Iskolába menő 

nagycsoportosok  

búcsúztatása 

 Nemzeti Összetartozás 

Napja 
 

 

 

Egyéb programok 

Óvodai szintű kirándulás a Győrújbaráti Gyermektáborba szeptember 30 - án                        
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Kerékpártúra  szeptember 20- án a Püspökerdőbe                                              

Felnőtt bál január 31.-én             

Családi nap június 5. - én              

Úszástanfolyam, korcsolyatanfolyam szervezés alatt                                                                                                                                                                            

Ovi-foci hétfőn 15-16 óráig     

Hittan szerda 14.30 - 15 óráig                                                                

Hangra forgó – koncert látogatás helyben (4 alkalom)                                        

Bábszínház látogatás nagyobbaknak: 4 alkalom, kisebbeknek 2 alkalom            

Csoportszintű kirándulások tavasszal  

 

Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája 

 
A 2016/2017. nevelési évben az alábbiak szerint valósul meg 

A pedagógiai programban az Óvoda kapcsolatai c. fejezet tartalmazza, hogy a családok 

bevonásával hogyan valósul meg az intézményi közösség fejlesztés. Az intézményi stratégiai 

terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi 

stratégiai célok viszonya (a jelenlegi Munkaterv) c. tartalomban nyomon követhető. 

Az intézmény a következő közösségi programokat szervezi 

Gyermekközösségünknek kínált programtervezet 

Gyermekprogramjainkat életkortól függően, szülők egyetértésével 

és támogatásával szervezzük. 

Színházi, bábszínházi 

előadások bérletesek és 

alkalmiak 

Sport, játék, 

mozgásfejlesztő 

programok 

 

Hagyományos 

kirándulások, séták, 

események. ünnepek 

 

Portéka Színpad 

gyermekszínház 

(belső) 

 

Hangra forgó zenei 

előadások (belső) 

 

 

Hangverseny Győr 

OVI-FOCI CLUB 

foglalkozások, külön 

programokon 

való részvétel. 

 

 

Gyermeknapi sportnap a 

családokkal együtt 

Virgonckodó nap 

Évszaktúrák 

 

Évszakok változásainak 

megfigyelése különösen a 

folyóvizek állóvizek adta 

élőhelyek tanulmányozása 

 

Kirándulás a 

nagycsoportosokkal a 
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Filharmonikusok: 

alkalmanként  

 

Múzeumok látogatása 

Kovács Margit Múzeum 

állandó kiállításának 

megtekintése,  

Mobilis Interaktív központ 

látogatása 

 

Xantusz János múzeum 

Programjainak figyelemmel 

kísérése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keretében. 

 

 

 

 

Nagycsoportos gyermekek 

részére: 

 Úszás 

 Korcsolyázás 

 

 

 

Budapesti Állatkertbe 

tavasszal 

 

Csoportonkénti 

programszervezések:  

 városi nevezetességek, 

kiállítások, könyvtár 

látogatása 

 Természetjárás 

kirándulások, stb. 

 Madárgyűrűzés 

Gyirmóton a tájvédelmi 

körzetben, 

 Lovas kocsikázás 

Hagyományos ünnepi 

alkalmak: 

 Mikulás, Adventi 

készülődés, Karácsony, 

Farsang, Húsvét, 

 Gyermeknapi 

programok,  

 Játszóházi délutánok, 

 Márton-nap, 

 Gyermeki 

születésnapok,  

 Kicsik érkezése,  

 Iskolába menő 

nagycsoportosok 

ballagási ünnepsége 

búcsúztatása 

 Virgonckodó nap 

 Gondolkodj 
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Egészségesen! nap 

 Állatok-, Víz-, Föld-, 

Madarak-fák napja 

A programok  részletes tervezése – szervezése az óvoda kínálati kosarában található 

 

Intézményszintű rendezvények: 

 

Őszi,téli, tavaszi erdei kirándulás 

 

Felelős: Horváth Edit és Szalainé Duber Ilona 

 

Gondolkodj Egészségesen! nap   novemberben   

Lámpácska ünnep     novemberben 

Adventi bazár     decemberben 

Alapítványi bál    februárban  

Tánc Világnap    áprilisban  

Madarak, fák napja    májusban 

Virgonckodó Gyermeknap    júniusban 

Iskolába menők búcsúztatása   júniusban 

Csoportszintű rendezvények 

Állatok Világnapja     október 

Mikulás     decemberben 

Karácsony várás    decemberben 

Farsang     februárban 

Víz Világnapja    márciusban 

 Föld Napja     áprilisban  

Húsvét      áprilisban 

Évzárók     májusban 

 

 



 15 

23.§ (2) 
Az óvodapedagógusok száma iskolai végzettségük, szakképzettségük: 

 
Intézmény Óvodapedagógusok 

száma 

Iskolai 

végzettségük 

Főiskola 

Szakképzettségük 

Felsőfokú 

végzettségű  

óvodapedagógus 

Szakképzett- 

ségük 

Középfokú 

végzettségű  

óvodapedagógus 

Szakképzettségük 

 

Szakvizsga Dajka 

száma 

Iskolai 

végzettségük 

Szakképzettségük 

 

Tárogató 

Óvoda 

17 fő 17 fő 17 fő  Tehetségfejlesztő 

szaktanácsadó: 1 

fő 

Óvodai 

menedzser: 2 fő 
8 fő 1 fő középfokú 

3 fő érettségi 

4 fő alapfokú 

8 fő dajka 

     Tehetségfejlesztő 

szakértő: 3 fő 

Fejlesztő 

pedagógus: 1 fő 

   

      Szakvizsgázott: 

terapeuta 1 fő 

   

      Szakvizsgázott 

pedagógus: 1 fő 

   

      Közoktatás 

vezetői 

szakvizsga 1 fő 

Pedagógiai 

asszisztens 

  

       2 fő  2 fő érettségi  

       Óvoda- 

titkár 

  

       1 fő  Főiskola  

Móra 

Ferenc 

Tagóvoda 

8 fő 7 fő 

 

7 fő ből 

1 fő tanító 

végzettséggel is 

rendelkezik 

1 fő Nyelv és 

beszédfejlesztő 

szakirányú szak 1 

fő 

Vezető peda- 

gógus: 2 fő 
4 fő 2 fő érettségi 

1 fő 

szakmunkás- 

képző 

1 fő szakiskola 

4 fő dajka 

      Fejlesztő 

óvodapedagógu

s:  

1 fő 

   

      Közoktatás 

vezető: 1fő 
Pedagógiai 

asszisztens 

 

 

 

 

 

 



 16 

       2 fő  2 fő érettségi 

 

 

Lepke 

Tagóvoda 

13 fő 13 fő 13 fő   Fejlesztő 

pedagógus: 1 fő 
6 fő 1 fő érettségi 

3 fő 

szakmunkás- 

képző 

2 fő szakiskola 

6 fő dajka 

      Vezető pedagó- 

gus: 1 fő 

   

      Közoktatás 

vezetői 1 fő 

   

       Pedagógiai 

asszisztens 

  

       2 fő  

 

2 fő érettségi  
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Óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 

 

2016 10. 01. alapján 

 
Az óvoda/tagóvoda gyermeklétszáma a 2016. október 1-jei állapot szerint 

 

Óvoda/tagóvoda neve 

és címe 
Férőhelyek száma 

Az óvodai 

csoportok 

száma 

Gyermeklétszám (fő) 

- nem a számított 

létszám, hanem a 

tényleges! 

Számított 

létszám 
Lányok száma 

Tárogató Óvoda 9028 

Győr Tárogató út 19. 
232 8 171 176 

81 

Az óvoda/tagóvoda gyermeklétszáma a 2016. december 31-ei állapot szerint ( a 2016. október 1-jei létszám 

megnövelve azoknak a gyermekeknek a számával, akik 2016. december 31-ig 3. életévüket betöltik, s az óvodai 

nevelést is megkezdik ) 

Óvoda/tagóvoda neve 

és címe 
Férőhelyek száma 

Az óvodai 

csoportok 

száma 

Gyermeklétszám (fő) 

- nem a számított 

létszám, hanem a 

tényleges! 

Számított 

létszám 
Lányok száma 

Tárogató Óvoda 9028 

Győr Tárogató út 19. 
232 8 180 185 

86 

Az óvoda/tagóvoda csoportonkénti gyermeklétszáma a 2016. október 1-jei állapot szerint 

Az óvodában/tagóvodában működő 

csoportok neve, típusa és tényleges 

létszáma 

A csoportok tényleges 

létszámán belül az SNI-s 

gyermekek száma, 

szorzószámuk** 

BTM-es 

gyermekek 

száma 

(Figyelem! 

2013. 09. 

01-től már 

nem 

számítanak 

2-főnek) 

A csoportok 2-es, 

valamint  3-as 

szorzószámok 

figyelembevételével 

számított létszáma  
Neve 

Típusa* 

(kis, 

középső, 

nagy 

vagy 

vegyes) 

fő 

2-es 

szorzóval                      

számítandó 

fő 

3-as 

szorzóval 

számítandó 

fő 

Szilva vegyes 23 2     25 

Körte vegyes 23       23 

Alma vegyes 20 1   2 21 

Mogyoró vegyes 24     1 24 

Szőlő vegyes 21       21 

Eper vegyes 17     1 17 

Barack vegyes 23 1     24 

Málna vegyes 20 1   3 21 

              

              

Összesen: 171 5 0 7 176 
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Ó V O D A I  S T A T I S Z T I K A I  A D A T L A P                                                                                                            

2016/2017. nevelési év 

 

Óvoda neve és címe: Tárogató Óvoda 9028 Győr, Tárogató u. 19. 

Tagóvoda neve és 

címe: Tárogató Óvoda Móra tagóvodája 9028 Győr, Tárogató u. 2. 

 

Só szoba:   van/nincs 

Tornaszoba: van/nincs 

Az óvoda/tagóvoda gyermeklétszáma a 2016. október 1-jei állapot szerint 

Óvoda/tagóvoda neve 

és címe 
Férőhelyek száma 

Az óvodai 

csoportok 

száma 

Gyermeklétszám (fő) - 

nem a számított 

létszám, hanem a 

tényleges! 

Számított 

létszám 
Lányok száma 

Tárogató Óvoda Móra 

tagóvodája 9028 Győr, 

Tárogató u. 2. 

115 4 105 107 59 

Az óvoda/tagóvoda gyermeklétszáma a 2016. december 31-ei állapot szerint ( a 2016. október 1-jei létszám 

megnövelve azoknak a gyermekeknek a számával, akik 2016. december 31-ig 3. életévüket betöltik, s az óvodai 

nevelést is megkezdik ) 

Óvoda/tagóvoda neve 

és címe 
Férőhelyek száma 

Az óvodai 

csoportok 

száma 

Gyermeklétszám (fő) - 

nem a számított 

létszám, hanem a 

tényleges! 

Számított 

létszám 
Lányok száma 

Tárogató Óvoda Móra 

tagóvodája 9028 Győr, 

Tárogató u. 2. 

115 4 110 112 64 

Az óvoda/tagóvoda csoportonkénti gyermeklétszáma a 2016. október 1-jei állapot szerint 

Az óvodában/tagóvodában működő 

csoportok neve, típusa és tényleges létszáma 

A csoportok tényleges 

létszámán belül az SNI-s 

gyermekek száma, 

szorzószámuk** 

BTM-es 

gyermekek 

száma 

(Figyelem! 

2013. 09. 

01-től már 

nem 

számítanak 

2-főnek) 

A csoportok 2-es, 

valamint  3-as 

szorzószámok 

figyelembevételével 

számított létszáma  
Neve 

Típusa* 

(kis, 

középső, 

nagy 

vagy 

vegyes) 

fő 

2-es 

szorzóval                      

számítandó 

fő 

3-as 

szorzóval 

számítandó 

fő 

Pillangó vegyes 28       28 

Mackó vegyes 26 1     27 

Kakas vegyes 24       24 

Mókus vegyes 27 1   1 28 

              

              

              

Összesen: 105 2 0 1 107 
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Ó V O D A I  S T A T I S Z T I K A I  A D A T L A P                                                                                                            

2016/2017. nevelési év 

 

Óvoda neve és címe: Tárogató Óvoda 9028 Győr Tárogató u 19. 

Tagóvoda neve és 

címe: Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája 9028 Győr Lepke u. 35-37 

 

Sószoba:   van/nincs 

Tornaszoba: van/nincs 

Az óvoda/tagóvoda gyermeklétszáma a 2016. október 1-jei állapot szerint 

Óvoda/tagóvoda neve 

és címe 
Férőhelyek száma 

Az óvodai 

csoportok 

száma 

Gyermeklétszám (fő) - 

nem a számított 

létszám, hanem a 

tényleges! 

Számított 

létszám 
Lányok száma 

Tárogató Óvoda Lepke 

Tagóvodája 
174 6 123 130 

73 

Az óvoda/tagóvoda gyermeklétszáma a 2016. december 31-ei állapot szerint ( a 2016. október 1-jei létszám 

megnövelve azoknak a gyermekeknek a számával, akik 2016. december 31-ig 3. életévüket betöltik, s az óvodai 

nevelést is megkezdik ) 

Óvoda/tagóvoda neve 

és címe 
Férőhelyek száma 

Az óvodai 

csoportok 

száma 

Gyermeklétszám (fő) - 

nem a számított 

létszám, hanem a 

tényleges! 

Számított 

létszám 
Lányok száma 

Tárogató Óvoda Lepke 

Tagóvodája 
174 6 133 140 

77 

Az óvoda/tagóvoda csoportonkénti gyermeklétszáma a 2016. október 1-jei állapot szerint 

Az óvodában/tagóvodában működő 

csoportok neve, típusa és tényleges létszáma 

A csoportok tényleges 

létszámán belül az SNI-s 

gyermekek száma, 

szorzószámuk** 

BTM-es 

gyermekek 

száma 

(Figyelem! 

2013. 09. 

01-től már 

nem 

számítanak 

2-főnek) 

A csoportok 2-es, 

valamint  3-as 

szorzószámok 

figyelembevételével 

számított létszáma  
Neve 

Típusa* 

(kis, 

középső, 

nagy 

vagy 

vegyes) 

fő 

2-es 

szorzóval                      

számítandó 

fő 

3-as 

szorzóval 

számítandó 

fő 

Őzike vegyes 24 0 0 0 24 

Mókus vegyes 23 3 0 0 26 

Nyuszi vegyes 22 1 0 1 23 

Maci vegyes 17 1 0 0 18 

Süni vegyes 17 1 0 0 18 

Cica vegyes 20 1 0 2 21 

              

Összesen: 123 7 0 3 130 
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