
       
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 
2017-2018. nevelési év 

 
A kormány 229/2012 (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre. 
 
 

Óvoda megnevezése: Celldömölki Városi Óvoda 
 
Óvoda címe, székhelye: 9500 Celldömölk, Koptik u. 10. sz. 
 
Óvodavezető: Gasztonyiné Fódi Zita 
 
Elérhetőség: telefon: 06-95/779-449          e-mail: varosiovoda@cellkabel.hu 
 
Alapító okirat száma: C/1612/3/2017. 
 
OM azonosító: 036434 
 
Székhelyóvoda:  Celldömölk, Koptik u. 10. sz. 
 
Vörösmarty úti Tagóvoda: Celldömölk, Vörösmarty u. 1. sz. 
 
Alsósági Tagóvoda: Celldömölk, Sági u. 174. sz. 
 

1. Óvodapedagógusok száma: 27 fő 
- ebből: felsőfokú végzettséggel rendelkezik:  27 fő 
- ebből: szakvizsgázott 8 fő 
- ebből óvodavezető: 1 fő 

 
2. Dajkák száma: 13 fő 
3. Óvodatitkár:      1 fő 
4. Pedagógiai asszisztensek száma: 3 fő 
5. Óvodai csoportok száma:  13 

 
Koptik Óvoda 
 

 Biga Csiga csoport: 24 fő 
 Vackor csoport: 22 fő 
 Szivárvány csoport: 22 fő 
 Bóbita csoport: 27 fő 
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Vörösmarty Tagóvoda 
 

 Margaréta csoport: 21 fő 
 Gyöngyvirág csoport: 22 fő 
 Napraforgó csoport: 17 fő 
 Százszorszép csoport: 20 fő 
 Ibolya csoport: 23 fő 
 Búzavirág csoport: 24 fő  

 
 

Alsósági Tagóvoda  
 

 Pillangó csoport:  21 fő 
 Búzavirág csoport: 23 fő 
 Sün Balázs csoport: 24 fő 

 
 

Az óvoda nevelési rendje 
 

 
A nevelési év 2017. szeptember 01-től 2017. augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik hétfőtől péntekig. 

Nyitva tartás: 6.00 órától 17.30 óráig 

 
Tájékoztató felvételi lehetőségről 
 
Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. (NKT. 49.§ (1.)) 

Óvodánk a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a gyermeket, a fenntartó 

engedélyezett maximális gyermeklétszámig. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 

Szabad férőhely esetén a 2,5 életévét betöltött gyermek is felvehető. 

 
Beiratkozásra meghatározott idő 
 
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt ad ki a szokott módon a beiratkozás előtt 

legalább 30 nappal. 

 
Az intézményben fizetendő térítési díj 
 

- Tízórai: 94 Ft. 
- Ebéd:  262 Ft. 
- Uzsonna: 94 Ft. 

 
Térítési díj összesen: 450 Ft. 
 
 
 



Az étkezési, térítési díjból kedvezmény illeti meg, vagy ingyenesen étkezhetnek: 
 

- akiknek a családjában 3 vagy gyermeket nevelnek 
- akiknek nevelésbe vételét a rendelte el a gyámhatóság, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 
- akiknek az 1 főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, 

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át. 

 
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 
 

- Pedagógiai Program 
- Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Házirend 
- Éves Munkaterv 

 
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és Celldömölk Város Honlapján biztosítjuk a 
nyilvánosságot.  
 
 
 
 
Celldömölk, 2017. október 01. 
 
 
                                                                                                                          Gasztonyiné Fódi Zita 
                                                                                                                                 óvodavezető 

 
 
 
 
 
 
 


