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A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. §-a (1-2. bek.) alapján az alábbi 

adatokat tesszük közzé: 

 

Az intézmény OM azonosítója: 027560 

Az intézmény megnevezése: KISKUNHALASI NAPSUGÁR ÓVODÁK 

Címe: 6400 Kiskunhalas Gárdonyi G. u. 1/A. 

Székhelyének megyéje: Bács-Kiskun 

Az intézmény vezetője: Ácsné Fehér Klára 

Beosztása: intézményvezető 

Telefonszáma: 77/421812 

E-mail címe: adyovoda@freemail.hu 

Ellátott alapfeladatok: óvodai nevelés 

A fenntartó megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

A fenntartó címe: 6401 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A fenntartó típusa: városi önkormányzat 

A fenntartó képviselője: Fülöp Róbert 

Beosztása: polgármester 

A fenntartó e-mail címe: polgarmester@kiskunhalas.hu 

Intézmény jelleg: Köznevelési intézmény 

Intézmény típusa: óvoda 

Alapító adatok: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Alapító székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1 

Alapító okirat kelte: 2021.06.08. 

 

 

 

Feladatellátási helyek: 

 

Sorszám Név Cím 

001 KISKUNHALASI NAPSUGÁR ÓVODÁK 6400 Kiskunhalas, 

Gárdonyi Géza utca 1/A 

002 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai 

Telephely 

6400 Kiskunhalas, Átlós 

utca 1. 

003 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai 

Telephely 

6400 Kiskunhalas, 

Szilády Áron utca 12. 
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005 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai 

Telephely 

6400 Kiskunhalas, Ady 

E. u. 4. 

006 

 

Vasút Utcai Óvoda  6400 Kiskunhalas, Vasút 

utca 2. 

007 Vackor Óvoda 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2 

 

 

Személyi ellátottság – engedélyezett létszám: 

 

Nevelőtestület: 

Óvodapedagógus: 26 fő + 1 fő intézményvezető 

Fejlesztőpedagógus: 2 fő 

Főiskolai végzettségű óvodapedagógus: 29 fő 

Főiskolai végzettségű, szakvizsgázott óvodapedagógus: 12 fő 

 

Technikai személyzet: 

Pedagógiai asszisztens: 6 fő 

Dajka: 17 fő 

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka: 17 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 

Fűtő-karbantartó: 4 fő 

 

Felvételi lehetőségek 

 

 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. 

 A gyermek óvodakötelezettsége megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti. A nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

 Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján történik. Az óvoda – a fenntartó által 

meghatározottak szerint az óvodai jelentkezés idejét és módját – a határidő előtt 

legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza, előreláthatólag február hónapban. 

 A fenntartó dönt a felvehető gyermekek létszámáról, majd tájékoztatja erről az 

óvodavezetőt. Az óvodavezető írásban értesíti a jelentkező szülőket az óvodai 

felvételről, vagy elutasításról megjelölve a jogorvoslat lehetőségét. 
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Beiratkozás 

 

 A beiratkozás, a gyermek szüleinek személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó adatok rögzítésével. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő 

személyazonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyermek születési 

anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ száma. 

 A beiratkozás ideje: a fenntartó által meghatározott időpontban. Adott évben április 20 

és május 20 közötti időszakban. 

 

 

Óvodai csoportok száma: 14 csoport 

 

 Ady Endre Utcai Óvoda: 3 csoport 

 Átlós Úti Óvoda: 1 csoport 

 Kertvárosi Óvoda: 3 csoport 

 Szilády Áron Utcai Óvoda: 3 csoport 

 Vackor Óvoda Pirtó: 1 csoport 

 Vasút Utcai Óvoda: 3 csoport 

 

 

Az Alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszám: 

 

Óvoda megnevezése Gyermeklétszám 

KISKUNHALASI NAPSUGÁR ÓVODÁK 60 fő 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Telephely 51fő 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Telephely  52fő 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Telephely  76fő 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Vackor Óvoda 34fő 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Vasút Utcai Telephely 76fő 

 

 

 

A csoportok gyermeklétszáma 2021/2022. nevelési évben: 

 

 Ady Endre Utcai Óvoda: Manócska csoport:   19 fő 

                                                     Süni csoport:            22 fő 

                                                     Micimackó csoport: 21 fő 

 

 Átlós Úti Óvoda:              Kamilla csoport:      18 fő 

 

Kertvárosi Óvoda:            Pillangó csoport:     16 fő 

                                          Pitypang csoport:     18 fő 

                                          Margaréta csoport:   20 fő 

 



 Szilády Áron Utcai Óvoda: Katica csoport:        17 fő 

                                            Csiga-biga csoport:  13 fő 

                                            Tücsök csoport:         7 fő 

 

 Vackor Óvoda:              Napocska csoport: 22 fő 

 

 Vasút Utcai Óvoda:       Nyuszi csoport: 24 fő 

                                                   Maci csoport:    24 fő 

                                                   Mókus csoport: 24 fő 

 

 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj 

 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési térítési díjat az 

érvényes önkormányzati rendelet alapján állapítjuk meg.  

Napi étkezési térítési díj: 415.-/nap/fő. 

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést biztosítunk az óvodai nevelésben részesülő 

gyermek után, amennyiben 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át, vagy 

 nevelésbe vették. 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi.CXC. törvény 83 § (2). bekezdés h-i pontjai szerint a 

fenntartó értékeli a nevelésioktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott 

feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. 

A Város Önkormányzata által fenntartott óvodák tekintetében a képviselő testület a fent 

említett feladat- és hatáskörök gyakorlását a köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai 

Bizottságra ruházta át. A Bizottság e feladat- és hatáskörben minden év szeptember 30-a 

napjáig értékeli az előző nevelési évre vonatkozóan az intézmények pedagógiai 

programjukban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül az intézmény pedagógiai-

szakmai tevékenységének eredményességét. 

 

 

 



A pedagógiai-szakmai ellenőrzések 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával: 

 

Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés eredménye a kompetenciák tükrében: 

 

A kompetencia alapú óvodai nevelésre épülően az ismeret, attitűd, képesség hármas 

egységének fejlesztése, a környezettudatos magatartás kialakítása és az egészséges életmódra 

nevelés fejlesztése, mint fő terület, kiemelt értékeket képvisel az intézmény nevelési 

rendszerében. A szakmai tudásmegosztó-átadó munkaközösségek hozzájárulnak a minőségi 

nevelő/fejlesztő munkához. Az aktuálisan megjelenő új feladatok ellátásával biztosítják 

minden gyermek részére az esélyegyenlőséget. A nevelés és képességfejlesztés támogatása a 

tapasztalati úton történő ismeretszerzésre épül. Az értékelési eredményekre épülő fejlesztési 

tervek a tudatosságot támogatják. A gyermekek adottságainak és képességeinek 

megismeréséhez „Egyéni fejlődési füzet”-et dolgoztak ki, melyben a folyamatos 

megfigyeléseket és eredményeket rögzítik minden egyes gyermek esetében. A megfigyelési 

mérési eredmények a nevelő/fejlesztő munkába beépülnek, differenciált egyéni szinten. Az 

óvodapedagógusok szemléletét az innováció jellemezi, nyitottak az új módszerek 

megismerésére és alkalmazására. 

Az intézmény integráló, befogadó. Biztosítja a feltételeket a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek óvodai neveléséhez. A közösségfejlesztés az intézmény hagyományaira épül, a 

szervezett programokban kiemelt szerepe van az egészséges életmód és környezettudatos 

magatartás megalapozásának. A nevelésben résztvevő partnerek meghatározott kereteken 

belül részt vehetnek közösségi programjaikon. A szociális problémákkal küzdő családokat 

figyelemmel kísérik, számukra szükség esetén segítséget nyújtanak (gyermekvédelem). 

Széles összefogás a tagintézmények, telephely közösen kitűzött eredmények eléréséért. 

Elkötelezett tenni akarás a jobb eredmények elérése érdekében. 

Az internethálózat minden intézményben elérhető, a használat kiterjesztésére való törekvés. A 

vezetők együttműködése tapasztalható a célok elérése érdekében. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó 

kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. 

Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 

megfelelően alakította ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló 

szakmai környezet kialakítása. 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 

értékeli. A tartalmi szabályozókat, a környezet változásait az intézményi eredmények 

ismeretében felülvizsgálja. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos 

tájékozódás, az elvárásoknak megfelelés. 

 

 

 

 



A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

Reggel 6 órától délután 17,30 óráig. 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 

www.halasinapsugarovodak.hu 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

 Házirend 

 Pedagógiai Program 

 SZMSZ 

A dokumentációknak intézményünkben és a honlapon biztosítjuk a nyilvánosságot. A 

Házirend egy példánya minden szülő számára átadásra kerül. 


