
NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI
KÖZZÉTÉTELI LISTA

2014-2015. NEVELÉSI ÉV

A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet
23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
8253 Révfülöp Óvoda köz 20.
Tel/fax: 87/464-148
e-mail: ovoda@revfulop.hu  revfulop.ovoda@gmail.com
OM azonosító: 036940
Elérhetőség a fenti címen és telefonon.
A szervezet, felépítése az SZMSZ-ben. 

Óvodavezető: Vókóné Bognár Ibolya
Tel/fax:87/464-148
Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda fenntartója, működtetője: 
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás
8253 Révfülöp, Villa Filip tér. 8.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Révfülöpi  Óvoda feladatát,  hatáskörét  és  alaptevékenységét  meghatározó adatok,  a  rá
vonatkozó  alapvető  jogszabályok,  valamint  a  szervezeti  és  működési  szabályok  vagy
ügyrend,  az  adatvédelmi  és  adatbiztonsági  szabályzat  hatályos  és  teljes  szövege
megtalálható az SZMSZ-ben. 

2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:
1. óvodás gyermekek személyes adatai
2. közalkalmazotti nyilvántartás
3. törzskönyv

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rendelete alapján.

       4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi 
törvény betartásával történik. 

mailto:ovoda@revfulop.hu


5.  Különös és egyedi közzétételi lista:

Különös közzétételi  lista: a  jogszabályban egyes  ágazatokra,  a  közfeladatot  ellátó  szervtípusra
vonatkozóan meghatározott lista. A közoktatási intézmények által alkalmazandó különös közzétételi
listát a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.

a) Felvételi lehetőség  :
• Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben. 
• Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven 

belül betölti, feltéve, hogy minden a településen ill. a felvételi körzetben található 3 éves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

• Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni 
az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles 
értesíteni a fenntartót, ha az 5. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a 
fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill.határozat alapján.

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:
• Óvodaköteles korú ( 5 éves ) gyermek
• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
• Hátrányos helyzetű 
• Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
• Körzethatáron belül élő gyermek
• Körzethatáron kívül élő gyermek

b) A beiratkozás ideje:
2015. április 20.-május 20. között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.
Révfülöp Óvoda, csoportjainak száma: 2

c) Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben  az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 380.-FT/nap/fő 
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
• a tartósan beteg gyermeket
• a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt

- Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.
- Második esetben orvosi szakvélemény szükséges.
Mindkét esetben a határozatot intézményünkhöz be kell nyújtani.
- Három vagy több gyermekes család esetében az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot 
külön forma nyomtatványon intézményünkhöz kell benyújtani

d) A fenntartó értékelése:
A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést,  megállapításokat a Fenntartó 
készíti el.

e) óvodai nevelési év rendje:



Feladatellátási-hely Nyitvatartási idő

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
8253 Révfülöp Óvoda köz.20.

7.00- 16.30

A nevelési év 2014. szeptember 1.-től, 2015. augusztus 31.-ig tart.

Intézményünk a 2014/2015. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi 
időszakokban tarthat zárva:

• 2014. december 22.-2015. január 2. közötti időszakban
• 2015. A nyári zárva tartás ideje alatt, a fenntartói rendelet alapján 
• A zárás időtartama: 4 hét: 
• Tervezetten: 2015. 08.03.- 08. 28.

A nyári nagytakarítás időpontjáról időben -február 15.-ig- jól látható helyen értesítjük a szülőket.
A fenntartó a zárás idejét a város többi óvodájával összhangban határozza meg az átjárhatóság 
biztosítása érdekében.
A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a 2014/15-es nevelési év során 4 nap
nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely időpontokról a 
szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső 
továbbképzésekre használja fel.

f) ünnepek, megemlékezések rendje:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves 
munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./

g) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
- Házirend, 
- Pedagógiai Program,
-SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.

h) Óvodapedagógusok száma: 
Révfülöp óvodapedagógusainak száma: 4 fő

i.)Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus 4 fő

Főiskolai végzettségű szakvizsgát tett főállású vezető óvodapedagógus szak 1 fő

Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett  fejlesztő- pedagógia pedagógus 1 fő

j.) Dajkák száma:



Révfülöp ÓVODA dajkáinak száma: 2 fő

k) Dajkák szakképzettsége:

DAJKÁK VÉGZETTSÉG SZERINT FŐ

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka, valamint

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka

1 fő

8 általánost végzett dajka 1 fő

n) óvodai csoportok száma: 
Az óvoda csoportjainak száma: 2 csoport

o) Az óvodai férőhelyek száma: 
Az óvoda férőhelyeinek száma: 50 fő

p) óvodai csoportok : 
A gyermekcsoportok létszáma a 2014. október 1. –i állapot szerint:

Katica csoport, kis-középső: 21 fő
Kovács Kálmánné óvónő
Vókóné Bognár Ibolya óvónő
Szabóné Szabó Andrea dajka

Süni csoport, középső-nagy csoport: 23 fő
Kónya Balla Zsuzsanna óvónő
Némethné Turbéki Tünde óvónő
Károlyi Ferencné dajka

Révfülöp,2014.10. 01.


