
Közzétételi lista 

A Gondviselés Óvoda adatai a 2016/2017-es nevelési évben 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 23.§ (1) bekezdés szerint 

·         A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:  

Négy óvodai csoport 

  

·         A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, nevelési 

évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható 

kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: 

  

2016/2017-es nevelési év étkezési térítési díja 

           Óvodai 3x étkezés 375,92 Ft 

Kik jogosultak ingyenesen étkezni az óvodában 

           A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

törvénynek az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015.évi LXIII. 

törvénnyel történt módosítása kibővíti az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét: 

           - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

           - a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

           - azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére függetlenül 

azéletkorától, tartósan beteg vagy fogyatékos 

           - akiknek a családjában három, vagy több gyermeket nevelnek 

           - akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

           - akiknek 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. 

  

           Az ingyenes gyermekétkeztetést jogosultsági feltételek fennállása esetén a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 



díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. Kormány 

rendeltben foglaltak szerit kell igényelni Nyilatkozattal. 

  

·         A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje: -  

  

·         A nyitva tartásának rendje: 

A Gondviselés Óvoda hétfőtől péntekig, naponta 6:30 – 17:00-ig tart nyitva. 

  

·         Az események időpontjai az eseménynaptárban találhatók. 

·         A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával: - 

  

·         Az SZMSZ, a házirend és a pedagógiai program a linkre kattintva elérhető. 

  

·         Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége a munkatársaink linkre 

kattintva olvasható. 

  

·         A dajkák iskolai végzettsége, szakképzettsége a munkatársaink linkre kattintva 

olvasható. 

  

·         az óvodai csoportok száma 4, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma: 

  

Kisfenyő csoport: 28 

Margaréta csoport: 16 

Napraforgó csoport 30 

Gyöngyvirág csoport: 27 

  



Munkatársaink a 2016/2017-es nevelési évben 

Szerepi Imréné (főiskolai végzettség) óvodavezető, szakvizsgázott óvodapedagógus, 

szaktanácsadó 

Aradi Györgyné (egyetemi végzettség) gazdasági vezető 

Baradicsné Dobi Julianna (főiskolai végzettség) szakvizsgázott óvodapedagógus, óvodavezető 

helyettes 

Bakonyiné Fekete Klára (főiskolai végzettség) óvodapedagógus 

Bánkuti Jánosné (főiskolai végzettség) szakvizsgázott óvodapedagógus 

Hahn-Kulcsár Éva (főiskolai végzettség) óvodapedagógus 

Hovodzák Anita (szakiskolai végzettség) dajka 

Hovodzák Jánosné (általános iskolai végzettség) dajka 

Kollarikné Benyik Éva (érettségi) dajka 

Leszkovszkiné Müller Edit (szakiskolai végzettség) dajka 

Morvainé Hártó Tünde (főiskolai végzettség) óvodapedagógus 

Nagy Zsolt Menyhértné (érettségi) pedagógiai asszisztens 

Ónodi Tiborné (szakiskolai végzettség) dajka 

Sáreczky Judit (főiskolai végzettség) szakvizsgázott óvodapedagógus, munkacsoport vezető 

Szafranszkyné Fodor Tünde (érettségi) óvodatitkár 

Szűcs Márta (szakiskolai végzettség) konyhás dajka 

Zsigmondné Vind Éva (főiskolai végzettség) óvodapedagógus 

 


