
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda (9241 Jánossomorja, Óvoda út 13.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

002 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája (9241 Jánossomorja, Rákóczi utca 45.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

003 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvodája (9242 Jánossomorja, Kossuth L. utca 12.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

200567
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
9241 Jánossomorja, Óvoda út 13.

OM azonosító: 200567
Intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
Székhely címe: 9241 Jánossomorja, Óvoda út 13.
Székhelyének megyéje: Győr-Moson-Sopron
Intézményvezető neve: Schwartzné Varga Mónika
Telefonszáma: 96/226-117
E-mail címe: aranykapu@janossomorja.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 21.

Fenntartó: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Fenntartó címe: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.
Fenntartó típusa: önkormányzatok jogi személyiségű társulása
Képviselő neve: Lőrincz György
Telefonszáma: 96/565-240
E-mail címe: hivatal@janossomorja.hu
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004 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodája (9244 Újrónafő, Petőfi Sándor út 12.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 4 202 106 19 0 18 18 0 0 9 9,00 18 18

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

4 202 106 19 0 18 18 0 0 9 9,00 18 18

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

ebből nő 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200567

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

ké
pe

sí
té

s

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 1 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 15 15 0 0 15 15 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka 9 9 0 0 9 9 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 5 5 0 0 5 5 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász

4 /  19 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200567


001 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200567&th=001
 

002 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200567&th=002
 

003 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvodája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200567&th=003
 

004 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200567&th=004

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

.A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye Jánossomorja Város, Újrónafő Község és Várbalog Község közigazgatási területén

található. Az óvodai beiratkozáskor 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 felvételről első fokon az óvoda

vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb május 30. napjáig értesíti a szülőt.

Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt

nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Jánossomorja Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést

hozni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem

alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Győr-Moson-Sopron Megyei

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának Hatósági Osztálya felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az

óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Az óvodakötelezettség alóli felmentési kérelem április 15-ig adható be, kivétel a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esete,

amikor a  kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes

települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére,

nevelésükre az alapító okiratuk szerint az intézmény jogosult.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. április 26-27

Ekkor kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023.08.31-ig betöltik 3. életévüket, számukra 2023. 09.01-től az óvodai

nevelésben való részvétel kötelező. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Intézményi szinten 9 csoport működtetése engedélyezett.
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 490-Ft./nap/ gyermek. A fenntartó által adható étkezési díjkedvezmények: (A

kedvezmények igénylésekor a jogosultságot bizonyító okiratot be kell mutatni.)
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•	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

•	Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,

azaz nettó összegének 130%-át. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 	H-CS: 6,30-16,30   P: 6,30-16	

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája	H-CS: 6,30-16,30   P: 6,30-16	

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvodája  H-  P : 6,30-16  	

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodája  H-P : 7-16
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 21.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

001 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda (9241 Jánossomorja, Óvoda út 13.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 4 / kis csoport: 0 /
középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály,
vegyes életkorú óvodai csoport: 3 / kis csoport: 0 / középső
csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes
életkorú óvodai csoport: 1 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 /
nagy csoport: 0 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai
csoport: 1

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200567-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-200567-
0

Pedagógiai program: Nincs feltöltve
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 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye Jánossomorja Város, Újrónafő Község és Várbalog Község közigazgatási területén

található. Az óvodai beiratkozáskor 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 felvételről első fokon az óvoda

vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb május 30. napjáig értesíti a szülőt.

Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt

nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Jánossomorja Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést

hozni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem

alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Győr-Moson-Sopron Megyei

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának Hatósági Osztálya felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az

óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Az óvodakötelezettség alóli felmentési kérelem április 15-ig adható be, kivétel a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esete,

amikor a  kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes

települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére,

nevelésükre az alapító okiratuk szerint az intézmény jogosult.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. április 26-27.

Ekkor kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023.08.31-ig betöltik 3. életévüket, számukra 2023. 09.01-től az óvodai

nevelésben való részvétel kötelező.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

4 csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 490.-Ft./nap/ gyermek

Tízórai étkezés: 127.-Ft./ nap/ gyermek

A fenntartó által adható étkezési díjkedvezmények:

(A kedvezmények igénylésekor a jogosultságot bizonyító okiratot be kell mutatni.)

 

•	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

•	Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,

azaz nettó összegének 130%-át. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem volt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Hétfőtől csütörtökig: 6.30-16.30

Pénteken: 6.30-16 óráig
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

Mihály napi Vásár  2022.09.29.

Mikulás                  2022.12.06.

Luca                      2022.12.13.

Karácsony csoport ünnepély  2022.12.19.

Farsang      2023.02.17.

Nemzeti ünnep 2023.03.14.

Húsvét   2023.04.05.

Anyák Napja 2023.05.05.

Gyermeknap  2023.05.26.

Pünkösd 2023.05.22-24.

Évet lezáró családi délután 2023. június 7,12,13,14.

Nagycsoportosok búcsúztatása 2023. 08. 28.
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET

2018. 05. 10.

ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE

1. Pedagógiai folyamatok kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

A jó gyakorlatok megvalósítása, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és

szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. Aktívan részt vesznek a

munkaközösségek munkájában, jó gyakorlatok megismertetésében továbbképzések, bemutatók. Az intézményben folyó nevelési

munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési, mérési rendszer működik.

A szülői és a pedagógus interjú alapján az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan

visszacsatolnak a szülőknek.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A mérési, értékelési eredmények összegző elemzése jelenjen meg a csoportok dokumentációiban (csoportnapló) és az

intézményi beszámolókban – a fejlesztési irányok meghatározását segítve.

 

Kiemelkedő területek:

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan történik. Az

óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken Az óvodán kívüli

tevékenységek alkalmával a gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. Az intézmény

aktívan részt vesz közösségi programok szervezésében.

 

3. Eredmények kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Történjen meg az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása a nevelőtestület részéről.

A gyermekek eredményeit használják fel a pedagógiai munka fejlesztésére.

 

Kiemelkedő területek:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

2016. 11. 04. 2016. 12. 18. Hatósági ellenőrzés
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Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. Az

intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

Lehetőséget adnak egymás számára a hospitálásra, szakmai műhelymunka keretében a jó gyakorlat bemutatására. Az intézmény

belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai

együttműködésén alapszik. A gyermekek nevelése érdekében a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással a

pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. A tagintézménnyekkel kialakított közös

programok, közösségfejlszetést szolgáló alkalmak szervezése jól működő.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézmény panaszkezelési rendjének írásos rögzítése javasolt, melyben a tagintézmény helyi rendjének bemutatása

kívánatos.

 

Kiemelkedő területek:

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezető irányításával történik a külső partnerek azonosítása, köztük a

kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Széleskörű, jól működő külső kapcsolati rendszerrel rendelkezik az intézmény, melyekből

többet sikeresen épít be a munkájába, a külső partnerekkel szervezett közös programok megjelennek az intézmény munkájában.

Az óvodapedagógusok és a gyerekek részt vesznek helyi rendezvényeken. A szülői háttér támogatása erős, szívesen segítenek

az óvoda élet napjaiban, rendezvényeiken aktív szerepet töltenek be.

 

6. A pedagógiai munka feltételei kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

A testület nyitott az innovációra, aktívan vesznek részt a tagóvodák által szervezett műhelymunkákban, fontos számukra a

partnerek elégedettsége. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében és a nevelő - oktató munka részét képezik. Az intézmény magas

szintű dokumentációval rendelkezik. A vezetőt és a tantestületet innovatív gondolkodás jellemzi. Az intézmény infrastrukturális

környezete, a pedagógiai munka infrastrukturális feltételei példa értékűek.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés

országos alapprogramban foglaltakkal. Az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése az éves munkatervben és a

csoportnaplókban rögzítésre kerül. Magas szintű szakmai tudással bíró humánerőforrás biztosítja a szakmai munka

eredményességét.

 

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 21.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200567-
1200567001
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002 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája (9241 Jánossomorja, Rákóczi utca 45.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 

.A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye Jánossomorja Város, Újrónafő Község és Várbalog Község közigazgatási területén

található. Az óvodai beiratkozáskor 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 felvételről első fokon az óvoda

vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb május 30. napjáig értesíti a szülőt.

Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt

nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Jánossomorja Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést

hozni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem

alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Győr-Moson-Sopron Megyei

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának Hatósági Osztálya felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az

óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Az óvodakötelezettség alóli felmentési kérelem április 15-ig adható be, kivétel a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esete,

amikor a  kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes

települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére,

nevelésükre az alapító okiratuk szerint az intézmény jogosult.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. április 26-27.

Ekkor kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023.08.31-ig betöltik 3. életévüket, számukra 2023. 09.01-től az óvodai

nevelésben való részvétel kötelező. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

3 csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 490.-Ft./nap/ gyermek

Tízórai étkezés: 127.-Ft./ nap/ gyermek

A fenntartó által adható étkezési díjkedvezmények:

(A kedvezmények igénylésekor a jogosultságot bizonyító okiratot be kell mutatni.)

 

•	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-200567-
1200567001

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-200567-
1200567001
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•	Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,

azaz nettó összegének 130%-át. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem volt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Hétfőtől csütörtökig: 6.30-16.30

Pénteken: 6.30-16 óráig 
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Mihály napi Vásár  2022.09.29.

Mikulás                  2022.12.06.

Luca                      2022.12.13.

Karácsony csoport ünnepély  2022.12.16.

Farsang      2023.02.17.

Nemzeti ünnep 2023.03.14.

Húsvét   2023.04.05.

Anyák Napja 2023.05.05.

Gyermeknap  2023.05.22-26.

Pünkösd 2023.05.30.

Évet lezáró családi délután 2023. 06.1,8,9.

Nagycsoportosok búcsúztatása 2023. 08. 25.
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET

2018. 07. 06.

 

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményi működés során az önértékelés megfelelő működtetése, eredményeinek felhasználása szükséges az intézményi

munka színvonalának elismertségéhez. A beszámolókban az eredmények számbavételénél célszerű az intézményi önértékelés

évente értékelendő elvárásait (Önértékelési kézikönyv óvodák számára/intézmény/ elvárások kiemelt indikátorai) sorra venni.

 

Kiemelkedő területek: Az egyéni képességekre, mérési eredményekre épülő fejlesztő, nevelő/tanító munka a helyi Pedagógiai

Programra épülve biztosítja a személyre szabott nevelést. A közös munkával elkészített dokumentumok megfelelnek az ONAP-

nak és a pedagógiai programnak melyek az éves munkatervekkel és a csoportok éves terveivel összhangban vannak.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményi beszámoló elkészítése előtt szükséges az óvodapedagógusok értékelése alapján intézményi összegzést készíteni a

gyermekek egyéni fejlődési eredményeiről annak érdekében, hogy az eredmények beépülhessenek a következő nevelési

folyamatba.

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

2016. 11. 04. 2016. 12. 08. Hatósági ellenőrzés
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Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése és az érintett óvodapedagógusok információkkal rendelkeznek a gyermekek szociális helyzetéről. Az

alul teljesítő, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. A családias légkör előnyeit az

intézmény a gyermekek teljes körű személyiségfejlesztésének érdekében maximálisan kihasználja. Az intézmény számos

programot szervez a csoportokban, kiemelt figyelmet fordít a hagyományaira, tehetségműhelyeket működtet délutáni

időkeretben, a gyermekek fejlődését elősegítve, a szülői igényeket támogatva.

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Az intézményi önértékelés program aktualizálása, az óvodapedagógusok önértékelésének előkészítése.

Kiemelkedő területek:

A sikeres óvodai nevelő munka elérése érdekében az óvoda Pedagógiai Programját folyamatosan fejlesztik – a lehetőségekhez,

feltételek meglétéhez aktualizálják. Jó gyakorlatokkal rendelkeznek. Az intézményi eredményeket elemzik – az erősségeiket jól

kamatoztatják, a fejlesztést igénylő területekre, lehetőségekre odafigyelnek, a fejlesztéseket ütemezve tervezik.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek: -

Kiemelkedő területek: Lehetőséget adnak egymás számára a hospitálásra, szakmai műhelymunka keretében a jó gyakorlat

bemutatására. Tehetségműhelyek működtetése példaértékű. A gyermekek nevelése érdekében a pedagógusok kezdeményezően

együttműködnek egymással a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. A

tagintézményekkel kialakított közös programok, közösségfejlesztést szolgáló alkalmak szervezése jól működő. Az intézmény

alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:  -

Kiemelkedő területek: A Péteri Tagóvoda jó hírének öregbítése – a városi rendezvényeken rendszeresen képviselteti magát az

óvoda. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása,

köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Az intézmény és külső partnereinek együttműködése, a kölcsönös tájékoztatás,

információáramlás különböző szinteken valósul meg.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek: -

Kiemelkedő területek. A testület nyitott az innovációra, aktívan vesznek részt a szervezett műhelymunkákban, fontos számukra

a partnerek elégedettsége. Az intézmény infrastrukturális környezete, az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége

alapján megfelelően került kialakításra.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek: -

Kiemelkedő területek: Az intézmény a stratégiai céljaik megvalósulását folyamatosan nyomon követik, értékelik, és a tartalmi

szabályozók illetve a környezet változása, valamint az intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálják, majd szükség esetén

változtatnak a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek

kiválasztásában rugalmasság jellemzi az intézményt, a különböző módszerek ötvözése a a pedagógiai prioritásokkal

összhangban történik.

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 21.
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2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

003 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvodája (9242 Jánossomorja, Kossuth L. utca

12.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye Jánossomorja Város, Újrónafő Község és Várbalog Község közigazgatási területén

található. Az óvodai beiratkozáskor 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 felvételről első fokon az óvoda

vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb május 30. napjáig értesíti a szülőt.

Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt

nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Jánossomorja Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést

hozni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem

alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Győr-Moson-Sopron Megyei

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának Hatósági Osztálya felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az

óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Az óvodakötelezettség alóli felmentési kérelem április 15-ig adható be, kivétel a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esete,

amikor a  kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes

települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére,

nevelésükre az alapító okiratuk szerint az intézmény jogosult.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. április 26-27.

Ekkor kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023.08.31-ig betöltik 3. életévüket, számukra 2023. 09.01-től az óvodai

nevelésben való részvétel kötelező.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1 csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 490.-Ft./nap/ gyermek

Tízórai étkezés: 127.-Ft./ nap/ gyermek

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200567-
1200567002

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-200567-
1200567002

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-200567-
1200567002
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A fenntartó által adható étkezési díjkedvezmények:

(A kedvezmények igénylésekor a jogosultságot bizonyító okiratot be kell mutatni.)

 

•	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

•	Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,

azaz nettó összegének 130%-át. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem volt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Hétfőtől péntekig 6.30-16 óráig.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Mihály napi Vásár  2022.09.29

Mikulás                  2022.12.06.

Luca                      2022.12.13.

Karácsony csoport ünnepély  2022.12.16.

Farsang      2023.02.17.

Nemzeti ünnep 2023.03.14.

Húsvét   2023.04.05..

Anyák Napja 2023.05.02.

Gyermeknap  2023.05.26.

Pünkösd 2023.05.23.

Évet lezáró családi délután 2023. június 2.

Nagycsoportosok búcsúztatása 2023. 08. 29.

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Intézményi tanfelügyelet értékelésének eredménye

2018.

1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

A fenntartó az intézményvezetővel és a tagintézmény vezetővel karöltve mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy

minden kisgyermek megkapja a fejlődéséhez szükséges támogatást. A nagyon problémás esetekre is mindig megtalálják

helyben a jó megoldást, megkönnyítve ezzel a gyermek és a szülő helyzetét. Az intézményre alapos, mindenre kiterjedő tervező

tevékenység jellemző. Az intézményben megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai dokumentumban

megtalálható célok megvalósulását biztosító pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének

tudatossága. Az eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciókat, változtatásokat elvégzik, hatásosságát, fejlesztő jellegét

folyamatosan vizsgálják. Az intézményben mind a felzárkóztató, mind a tehetséggondozó tevékenység kiemelkedő, melyhez a

szakember ellátottság is biztosított. (gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus). (dokumentumelemzés,

interjúk)

 

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

2016. 11. 04. 2016. 12. 08. Hatósági ellenőrzés
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

Gyermekközpontúság, elfogadó, támogató, segítő attitűd jellemzi az óvoda dolgozóit. Az intézmény vezetése és érintett

óvodapedagógusai megfelelő információkkal rendelkeznek minden gyermek szociális helyzetéről. A hatékony nevelőmunka

érdekében az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére.

Változatos és sokrétű közösségépítő programokat valósítanak meg, melyek pozitív visszhangra találnak a szülői közösségben.

Az intézmény fontos feladatának tarja a nevelés- tanulási folyamat során a személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek

biztosítását. Felkészülten és tudatosan törekszenek a személyre szabott nevelés feladatainak ellátására, valamint a tanulási

nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). A vezető és az

óvodapedagógus kapcsolatot tartanak a szakszolgálat szakembereivel (logopédus, gyógypedagógus), szükség esetén segítséget

kérnek. Eredményes tehetséggondozó foglalkozásokkal, differenciálással, új módszerek kidolgozásával és alkalmazásával

járulnak hozzá a hatékony nevelő munka sikeres megvalósításához.

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A pontosan és jól kidolgozott mérési eredmények beépítése szükséges a stratégiai dokumentumokba.

Kiemelkedő területek:

A fejlődés követésére jól átgondolt, kidolgozott mérési rendszer biztosítja, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a kisgyermek

fejlettségéről az óvodapedagógus az óvodába lépéstől az iskolakezdésig reális képet kapjon. Az intézmény eredményeinek

elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. A Gyermektükör méréseket nagyon hasznosnak

ítélik, eredményeit évente táblázatosan összesítik, elemzik, ez alapján meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges

lépéseket. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és megalkotják a

fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. Az eredmények területén kiemelkedő a szülők elégedettségének

elnyerése. (beszámolók, mérési eredmények elemzése, interjúk). Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket,

sikereket. A gyermekek részt vesznek külső és belső versenyeken, rendezvényeken, az ott születő sikerek, eredmények

nyilvánossága biztosított.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

Az intézményben az egymástól tanulásnak hagyománya van, az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó

gyakorlatok ismertetése, támogatása. Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti kultúra

áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. Az intézmény vezetése kiemelten támogatja, ösztönzi az

intézményen belüli együttműködéseket. Az intézményt a magas színvonalú szakmai pedagóguscsoportok együttműködése

jellemzi. Az intézmény vezetése fontosnak tartja, hogy a pedagógiai, szakmai munka értékelése szóban és írásban is

megtörténjen, a pozitív megerősítést alkalmazva, az intézmény dolgozóinak fejlődését biztosítja, támogatja. Az intézményben

biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. (interjúk, bejárás)

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

Az intézmény nagysága megkívánja, hogy az intézmény saját holnapján tudja az információt az érintettekkel megosztani, a

dokumentumait nyilvánosságra hozni.

Kiemelkedő területek:

Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel elnevezésű országos program modellóvodájává nevezte ki a jánossomorjai óvodát

a programot vezető Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete. Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre

vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. A partneri elvárásoknak igyekszik megfelelni,

részt vesznek több városi rendezvényen és több óvodai programot is nyilvánossá tesznek. (galéria megnyitók, adventi délután...)

 

6. A pedagógiai munka feltételei
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Fejleszthető területek:

A nevelőmunkában alkalmazott IKT eszközök modernizálása, bővítése. Az intézményvezető vezetői szintű ismereteinek

bővítése céljából és a törvényi előírásoknak való megfelelés okán a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői

szakképzettség megszerzése szükséges.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat

a fenntartó felé. Rendelkezik fejlesztési tervvel, melynek köszönhetően az idei nevelési évben megtörtént az óvoda ablakainak

cseréje, szigetelése. A nevelőtestület gondot fordít szakmai továbbfejlődésére, tudásukat megosztják egymás között. Az

intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra (szakmai

munkaközösség működik). A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és

az intézményvezetés.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés

országos alapprogramban foglaltakkal. Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak

megvalósulását. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. (pedagógiai program, beszámolók, vezetői interjú, bejárás)

 

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 21.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

004 - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodája (9244 Újrónafő, Petőfi Sándor út 12.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább

napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye Jánossomorja Város, Újrónafő Község és Várbalog Község közigazgatási területén

található. Az óvodai beiratkozáskor 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 felvételről első fokon az óvoda

vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb május 30. napjáig értesíti a szülőt.

Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt

nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Jánossomorja Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést

hozni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem

alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Győr-Moson-Sopron Megyei

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200567-
1200567003

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-200567-
1200567003

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-200567-
1200567003
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Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának Hatósági Osztálya felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az

óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Az óvodakötelezettség alóli felmentési kérelem április 15-ig adható be, kivétel a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esete,

amikor a  kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes

települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére,

nevelésükre az alapító okiratuk szerint az intézmény jogosult.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. április 26-27.

Ekkor kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023.08.31-ig betöltik 3. életévüket, számukra 2023. 09.01-től az óvodai

nevelésben való részvétel kötelező.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1 csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 490-Ft./nap/ gyermek.

Tízórai: 127.-Ft/nap/gyermek

A fenntartó által adható étkezési díjkedvezmények:

(A kedvezmények igénylésekor a jogosultságot bizonyító okiratot be kell mutatni.)

 

•	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

•	Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek

•	Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,

azaz nettó összegének 130%-át. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem volt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Hétfőtől péntekig 7-16 óráig
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Mikulás                  2022.12.06

Karácsony csoport ünnepély  202.12.16.

Farsang      2023.02.10.

Nemzeti ünnep 2023.03.14.

Húsvét   2023.04.06.

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

2016. 11. 04. 2016. 12. 08. Hatósági ellenőrzés
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Anyák Napja 2023.05.05.

Gyermeknap  2023.05.26.

Évet lezáró családi délután 2023. június 1.

Nagycsoportosok búcsúztatása 2023. június 9.
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

2018. Újrónafői Tagóvoda

 

1.Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek:

- A gyermeki fejlődés nyomon követése során kapott éves eredmények csoport és intézményi szintű kiértékelése, s ezen adatok

szerepeltetése az éves beszámolókban. Az erre épülő, következő nevelési évre vonatkozó kiemelt szakmai tervek megjelenítése

a éves munkatervben. -1.8.27., 1.4.14. (előző eljárások értékelése, gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció, vezetői

interjú) - A tagintézmény pedagógiai, szakmai sajátosságainak, céljainak, feladatainak, az alkalmazott módszereknek,

technikáknak hangsúlyosabb megjelenítése a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Pedagógiai Programjában. - 1.5.16., 1.3.11.

Kiemelkedő területek:

A tagintézményben a pedagógiai folyamatok kiemelkedő színvonalon működnek. Jellemző a pedagógiai folyamatok nyomon

követhetősége, a PDCA ciklus. (dokumentumelemzés- Csoportnaplók, egyéni fejlesztési tervek, éves munkatervek, helyszíni

bejárás): -A tervezés metodikája, dokumentációs rendszere, koherenciája. (Pedagógiai Program, Éves Munkatervek,

Beszámolók, előző eljárás értékelése, Csoportnaplók, Interjú (vezetői) -Az operatív tervezés dokumentációi is egymásra

épülnek, a rövid,- a közép,- és a hosszú távú célok megjelenése. (csoportnaplók, Éves Munkatervek, interjúk) -A pedagógiai,

szakmai munka eredményesebbé tétele érdekében hatékony belső mérő, értékelő rendszer (önértékelés, vezető szakmai

értékelése) működtetése. (Interjú (vezetői), dokumentumelemzés, önértékelés) - A helyi problémák megoldására alkalmas jó

gyakorlatok, megoldások, külső szakmai támogatás feltérképezése (Boldog Óvoda, IPR) és bevonása a pedagógiai

folyamatokba.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

- A gyermekek személyes, és szociális kompetenciáinak fejlesztése érdekében az alkalmazotti közösség szakmai, módszertani

megújulása, új módszerek bevezetése, szükséges korrekciók megvalósítása. (Pedagógiai program, Éves Munkatervek,

Csoportnapló, Interjúk) - A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődése érdekében felzárkóztatást célzó tervezett és

dokumentált egyéni foglalkoztatás. (Interjúk, dokumentumelemzés) - Az intézmény a szülők bevonásával közösségépítő

programokat szervez, melyekkel célja az értékek közvetítése, új (intézményi és települési) hagyományok megteremtése.

(Interjúk, Dokumentumelemzés)

 

3. Eredmények

Fejleszthető területek:

A gyermeki utak nyomon követésének kidolgozása, az eredmények beépítése a pedagógiai folyamatokba.-3.4.10.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények dokumentálása, az elvárásoknak való megfelelés, melyhez az

intézmény alkalmazotti közössége aktívan hozzájárul. A vezetői team támogatása az intézményi eredmények elérése érdekében.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

Nagyon magas színvonalú szakmai együttműködés, kooperáció megjelenése a központi és tagintézmények között. A

tagintézmény kis létszámú alkalmazotti közösségének személyes kapcsolatokra épülő konstruktivitása, innovativitása, melynek

előfeltétele az együttműködés. A vezetői team irányításával szakszerű, tervszerű szervezeti kultúra működtetése. Hatékony,

tudatosan irányított belső tudásmegosztás megjelenése Tagintézményen belüli és az intézmény egységek közötti kétirányú

információs és kapcsolati rendszer kialakítása és működtetése.
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5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

- A külső kapcsolatok ápolása, s velük való kölcsönös, főként szakmai alapokon nyugvó, együttműködés megjelenése.

(Aranykapu Dalkör, Drámakör, Bábcsoport) - SzMSz, Éves Munkatervek, Beszámolók, Interjúk (szülői, vezetői) - A partnerek

tájékoztatása, bevonása a pedagógiai feladatokba. (Interjúk, Éves Munkatervek, Beszámolók) - A vezetőség (vezetői team)

igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket (Boldog Óra, pályázatok), amelyek szervezeti feltételeket javíthatják. - Előző

eljárások (vezetői tanfelügyelet eredménye, Éves Munkatervek, Beszámolók, Interjú (vezetői, szülői) - A tagintézmény

kiemelkedő részvétele a helyi közéletben, a települési és intézményi hagyományok ápolása, közvetítése, a családi nevelés

támogatása. - Interjúk, Éves Munkatervek, Beszámolók

 

6. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

- Az intézmény pedagógiai céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges tárgyi és infrastrukturális lehetőségek

feltérképezése, intézkedési terv kidolgozása. Bejárás, Interjú (vezetői) - Az intézmény nevelési céljainak, képzési

struktúrájának, és pedagógiai értékeinek megfelelő humán erőforrás megjelenése, képzések támogatása – továbbképzési terv

Interjú (vezetői), Éves Munkatervek - Az IKt eszközök beszerzésére irányuló célok dokumentálása, rövid, közép és hosszútávú,

pedagógiai célzatú tervezésének, használatának megjelenítése. - Az alkalmazotti közösség szakmai igényessége, hatékonysága.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

Fejleszthető területek:

- A tagintézményben zajló pedagógiai folyamatok tudatos megújításának dokumentálása, a pedagógiai prioritások konkrét

megfogalmazása, s a Pedagógiai Programba történő beépítése. - dokumentumelemzés, interjúk -7.1.2., 7.2.8.

Kiemelkedő területek:

- A jelenkor oktatáspolitikájának megfelelően, a törvényi előírásokat követve, az operatív és stratégiai dokumentumok

koherenciája. - dokumentumelemzés - A tagintézmény eredményeire épülő fejlesztési és intézkedési tervek ütemezése. -

dokumentumelemzés - A tagintézményben zajló pedagógiai folyamatok tudatos megújítása (pedagógiai innovációk) - interjúk

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 21.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 21.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200567-
1200567004

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-200567-
1200567004

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-200567-
1200567004

19 /  19 


