
 
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Az óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda 

Az óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. 

Az óvoda OM azonosítószáma: 036 793 

Az óvoda fenntartója: Szeretet Leányai Társulata 

  

2016/2017 NEVELÉSI ÉV 

  

Dolgozóink: 

Óvodapedagógusok száma: 7 fő 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: 7 fő főiskola, 3 fő rendelkezik szakvizsgával 

Dajkák száma: 2 fő, dajkaképzővel rendelkezik: 2 fő 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő, pedagógiai asszisztens végzettségű: 1 fő 

Gondozónő-takarító: 1 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 

Gondnok: 1 fő 

Összesen: 13 fő 

 

Óvodai csoportok száma: 3 

Csoport létszámok: 

        Búzavirág csoport: 25 

        Margaréta csoport: 25 

        Napraforgó csoport: 25 

Az óvodai nevelési év rendje: 

Az óvodai nevelési év: 2016. szeptember 1 - 2017. augusztus 31-ig tart. 

Nyitva tartás: 7.00-17.00 

  



 
 

 Ünnepeink: 

                         2016. november 17. Szent Erzsébet ünnep  

                          2016. december 6. Mikulás                            

                         2016. december13. Karácsonyi várakozás advent csendjében 

                         2016. december14. Karácsonyi várakozás advent csendjében 

                         2017. január 30-február 03. Farsangi hét 

                         2017. március 15-re emlékezünk 

                         2017. május 1. Anyák napja 

                         2017. május 23. Évzáró (tervezett időpont) 

                         2017. május 27. Családnap (tervezett időpont) 

                         2017. június 4. A nemzeti összetartozás napja 

  

Nevelés nélküli munkanapok: 

2016.09.23./2016.10.28./2016.12.?./2017.03.?/2017.04.18 

 Az óvoda vezetője: Zöldy Andrásné 

Fogadó órája: minden hónap 1. hétfője 1400 (előzetes egyeztetéssel) 

Gyermekvédelmi felelős: Csizmadiáné Szabó Teréz 

Fogadó órája: minden hónap első hétfője 1600 (előzetes egyeztetéssel) 

 

A köznevelési feladatot ellátó intézményben az étkezési térítési díj összege: 

 368 Ft/fő /nap 

Kedvezményt az 1997.évi XXXI. törvényben és a 328/2011 (XII.29) 

Kormányrendeletben meghatározottak alapján lehet igénybe venni.  

 

Az óvodai felvétel:  

 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 

fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 

nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, közlemény vagy 

hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, 

valamint tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot.  

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza az óvodai felvételről, az óvodai 

jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, az óvodai beiratkozás 



 
 

időpontjának meghatározásáról, a gyermek óvodai beíratásához szükséges 

közokiratokról, dokumentumokról szóló rendelkezéseket. 

 Be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát, a gyermek keresztlevelét.  

A Szent Erzsébet Óvoda egyházi fenntartású intézmény, nincs körzethatárokhoz 

kötve. Várja a jelentkezőket Tapolca város egész területéről, valamint a környékbeli 

településekről is. 

A felvételről – a Fenntartóval történt egyeztetés után - az intézményvezető dönt. Az 

óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő, ha azt 

az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, 

elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy 

felvétele elutasításra került. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek 

helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 

formában közli a szülővel.   

Felmentési kérelem rendszeres óvodába járás alól: Ha a szülő óvodánkba kívánja 

beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési 

kérelmét az óvoda fenntartójához (Szeretet Leányai Társulata) nyújtja be, továbbá a 

kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőhöz.  

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, 

további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az 

óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője 

a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. A gyermek felvételétől számított nyolc 

napon belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja 

nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőnek. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, 

akinek óvodai jogviszonya megszűnt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a nem 

települési önkormányzati fenntartású óvoda fenntartója arról döntött, hogy felmenti a 

gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alól. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 

gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett 

közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. Ha a szülő nem tesz 

eleget kötelességének a jegyző hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó 

foglalkozáson való részvételt. 



 
 

A Szent Erzsébet Óvoda fenntartója, a Szeretet Leányai Társulata képviselőjeként Kiss 

Mariann Kornélia nővér 2016. október 1-jén kelt megállapításai a nevelési-oktatási 

intézmény munkájával összefüggő értékelések és az intézményt ellenőrző vizsgálatok 

nyilvános megállapításai alapján: 

 

„A 2015/2016-os nevelési évben az intézményben folyó nevelő-oktató munkát részben 

személyes látogatások alkalmával, részben az általam tanulmányozott intézményi 

dokumentumok alapján magas színvonalúnak értékelem. 

A 2015/2016-os nevelési év során lezajlott külső ellenőrzések, vizsgálatok és azok 

nyilvános megállapításai: 

1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2015.10. 06-án a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 34.§ felhatalmazása alapján törvényességi 

ellenőrzés keretében tartott vizsgálatot az intézményben. A helyszíni ellenőrzés 

során a vizsgált dokumentumok alapján szabálytalanságot nem tártak fel. 

2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2016. 03. 08-án előzetes értesítés 

mellőzésével történő hatósági ellenőrzést tartott, melynek során jogsértés 

megállapítására nem került sor, az alábbi tényeket állapították meg: 

 Az egység érvényes engedélyekkel rendelkezik 

 Az alkalmazottak eü. papírjai rendben vannak 

 Érvényes HACCP tervvel rendelkeznek 

 Az ételeket megfelelő hőmérsékleten tálalják 

 Az egység higiéniai állapota kifogástalan. 

3. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 

2016. 07. 04-én a helyszínen, 2016.07.15-07.20-ig az Igazgatóságon hatósági 

ellenőrzést végzett, melyben a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő 

időszakba igénybevett támogatás, működési támogatás elszámolása 

szabályszerűségének, a közölt adatok valódiságának, a jogszabályi feltételek 

meglétének vizsgálatára került sor. Az eljárás során szabálytalanságot nem tártak 

fel.” 

 

Tapolca, 2016. október 2.  

 

 

Zöldy Andrásné 

óvodavezető 


