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Különös közzétételi lista 
2018/2019. 

A Kormány „ A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Kormány rendelet 23.§.-a 

értelmében a 

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda  

az alábbi adatokat teszi közzé 
 

Intézményi adatok: 

  

Veszprémi Kastélykert Körzeti 
Óvoda 

Az óvoda megnevezése, székhelye, címe, 
elérhetősége 

Székhelye:  

 Címe: 8412 Veszprém, Kastélykert út 6. 

Tel/Fax: 06 88 (457-012) 

06-20-225-5232   

Óvodavezető: Tóthné Martinkovics Erika 

Általános vezető helyettes:  

Rózsahegyiné Kólinger Tünde 

Tel/Fax: 06 88 (457-012) 

06-20-234-0197 

E-mail: kastelykert.ovoda@chello.hu 

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 

Ficánka Tagóvoda 

Az óvoda megnevezése, székhelye, címe, 
elérhetősége 

Székhelye: 8412 Veszprém, Kastélykert út 6. 

Telephely címe: 8411 Veszprém Kenderföld 
utca 47. 

Tel/Fax: 06 88 (458-370) 

06-20-227-3773   

Óvodavezető: Tóthné Martinkovics Erika 

Tagóvoda vezető: Kungli Péter Istvánné 

E-mail: ficankaovoda@upcmail.hu 

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 

Vízi utcai telephely  

(Süni csoport) 

Az óvoda megnevezése, székhelye, címe, 
elérhetősége 

Székhelye: 8412 Veszprém, Kastélykert út 6. 

Telephely címe: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, 
Vízi u. 24. 

Tel/Fax: 06 88 (457-814)   

Óvodavezető: Tóthné Martinkovics Erika 

E-mail: kastelykert.ovoda@chello.hu 

A szervezeten belül illetékes 
ügyfélkapcsolati vezető neve, 

elérhetősége és az ügyfélfogadási 
rend 

Óvodatitkár: Csepeli Tamásné 

Tel/Fax: 06 88 (457-012)  

06-20-466-2728  

E-mail: kastelykert.ovoda@chello.hu 

Ügyfélfogadás: 7:00 - 15:00-ig 

Alapító okirat száma KOZP/4226/9/2017 

OM azonosító 036819 

Felügyeleti szerv: 

Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 

Postai címe:  8200 Veszprém, Óváros tér 9. 
Tel/Fax: (88) 549-100 
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Tájékoztató a felvételi lehetőségről:  
 
Az óvodai közösségbe jelentkezés alapján, felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni. 

 Az óvodai jelentkezés az óvodai egységekben történik, a gyermek és a szülő 
adatait igazoló okmányok felmutatásával. Amennyiben a gyermek a nevelési 
év közben tölti be 3. életévét, előjegyzésbe kerül, és a szülővel egyeztetett 
időpontban kezdi meg az óvodát.  

 Az 3. életévét betöltött gyermek a nevelési év kezdő napjától, (szeptember 
01.) napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni.  

 A gyermekek csoportba osztásáról, az óvónők véleménye és a szülők 
kérésének figyelembe vételével dönt az óvodavezető. Az óvodai csoportok 
szervezése homogén, és vegyes életkorú csoportokban történik. 

 

 
A beiratkozás ideje:  
 
2019. április 20 - május 20 között, általában 2-3 napon át zajlik, az önkormányzat 
által kijelölt napokon. A fenntartó települési önkormányzat az óvodai beiratkozás 
idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, az óvoda felvételi 
körzetéről, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjéről hirdetményt tesz közzé. 
 
 
A beiratkozás helye:  
 

 Gyulafirátót: Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 
 

 Kádárta: Ficánka Tagóvoda  
 

A szülők a beíratáshoz hozzák magukkal:  
 
- a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 
(személyi igazolvány, vagy lakcímkártya),  
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót, és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (gyermek lakcímkártyája). 
 
 

  
Kastélykert 

Óvoda 
Ficánka 

Tagóvoda 

 
1. Óvodapedagógusok száma: 

 

 
9 fő 

 

 
4 fő 

 
Óvodapedagógusok végzettsége:   

 felsőfokú óvónőképző 5 fő 2 fő 

 főiskola 4 fő 2 fő 

ebből szakvizsgázott pedagógus 5 fő 1 fő 

 Tanügyigazgatási szakértő 1 fő  

 Gyógytestnevelő, Közoktatásvezető 1 fő  

 Közoktatásvezető 1 fő  

 Fejlesztő pedagógus 2 fő 1 fő 



3 

 

2. Dajkák száma: 

Kastélykert 
Óvoda  

 
5 fő 

Ficánka 
Tagóvoda 

 
2 fő 

Dajkák végzettsége:   

 dajkaképző 5 fő 2 fő 

 technikumi érettségi 1 fő  

3. Pedagógiai asszisztensek száma: 

Kastélykert 
Óvoda  

2fő 
(1fő 8 óra, 1 fő 4 

óra) 

Ficánka 
Tagóvoda 

1fő 
(1 fő 4 óra) 

Pedagógiai asszisztensek végzettsége:   

 Szociálpedagógia diploma  1 fő 

 Középfokú végzettség 2 fő 
 
 

 
3. Csoportok létszáma 

Kastélykert 
Óvoda 

4 csoport 

Ficánka 
Tagóvoda 
2 csoport 

Csoportok neve, létszáma:   

 Csiga csoport 21 fő  

 Maci csoport 25 fő  

 Nyuszi csoport 23 fő  

 Süni csoport 23 fő  

 Lurkó csoport  21+1 fő 

 Pillangó csoport  23 fő 

Közérdekű adatokat tartalmazó 
dokumentumok, alapdokumentumok 

 Házirend 

 Pedagógiai Program 

 SZMSZ 

 Éves Munkaterv 

 Etika kódex 

 Helyi értékelési szabályzat 

A dokumentációknak intézményünkben – a 
helyben szokásos módon – 

nyilvánosságot biztosítunk. 

A Házirend egy példánya – az óvodás 
gyermek beíratásakor – minden 

szülő számára átadásra kerül. 

 
4. Óvodáink nevelési év rendje 

 

 
Kastélykert 

Óvoda 
 
 

 
Ficánka 

Tagóvoda 
 
 

A nevelési-oktatási intézményeink 
nyitva tartásának rendje: 

Óvodáink heti nyitva tartása: 
 

Óvodáink 5 napos munkahétben 
(hétfőtől-péntekig), 

napi 11órás nyitva tartással működnek 
600-1700-ig. 

Szülői igénynek megfelelően, az adott 
évben a nyitva tartás időtartama 

növelhető. 
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5. Szünetek 
 

 
Kastélykert Óvoda és Ficánka 

Tagóvoda 

       Őszi szünet 
Az óvodai szünetek időpontját a 
Fenntartó engedélyezi, melyről a 

szülőket a helyben szokásos módon 
tájékoztatja. 

Az iskolai szünetek idején – az eddigi 
tapasztalatok alapján – a lecsökkent 

létszám miatt csoportjaink összevontan 
működnek, az előzetes felmérések 

alapján. 

Téli szünet 

Tavaszi szünet 

     Nyári szünet 

Kastélykert 
Óvoda: 

2019. 07. 22-től 
2019. 08. 23-ig 

Ficánka 
Tagóvoda 

2019. 06. 24-től 
2019. 07. 26-ig 

   Nevelés nélküli munkanapok ütemezése 

Óvodáink a nevelési év során 5 nap 
nevelés nélküli munkanapot vesznek 
igénybe, mely időpontokról a szülőket 
legalább 7 nappal előbb értesítik. 

2018/2019 nevelési év nevelés 
nélküli napjai: 

2018.10.29. 
2018.10.30. 

2019.01. 
2019.04.23. hó 

2019.06.07. 
 
 

6. Rendezvények, események: 

  
Kastélykert 

Óvoda  
rendezvényeinek 

időpontja 
2018/2019 

Ficánka 
Tagóvoda 

rendezvényeinek 
időpontja 

2018/2019 

Mihály napja (szeptember 29.) 2018.09.29. 2018.09.28. 

Szüreti vigasság  
(Teréz napja október 15.) 

2018.10.12. 

Nemzeti ünnep (október 23.) 2018.10.19. 

Márton napja (november 11.) 2018.11.09. 

Óvoda 40 éves jubileumi programjai 2018.11.14-16-ig 

Mikulás napja (december 6.) 2018.12.06. 2018.12.07. 

Óvodai karácsony 2018.12.21. 

Farsang 2019.02.22  

Balázs nap egészség-megőrző hét 2019.02.04-08.  

Gergely napja 
Iskolai meghívás alapján  

2019. 03. hó 
Helyszíne: Gyulaffy Általános Iskola 

Nemzeti ünnep – március 15. 2019.03.14. 

Húsvét (2019. április 19-22.) 2019.04.17.  

Májusfaállítás (2019. május 1.) 2019.04.29. 

Anyák napja 2019.05.03. 
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Pünkösd (2019. június 10.) 2019.06.06. 

Gyermeknapi kirándulás 2019.05. hó 

     Májusfa kitáncolás 2019.05.31 

    Nagyok búcsúztatása 2019.05.20 - 2019.06.07. 

7. Szülői értekezletek, fogadóórák 
Kastélykert 

Óvoda 

 
Ficánka 

Tagóvoda 
 

Szülői értekezletek tervezése, lebonyolítása 
2018. 09. hó 
2019. 01. hó 

Fogadóórák 
2018. 11. hó 
2019. 02. hó 

9. Óvodai nyíltnap 
Kastélykert 

Óvoda 
Ficánka 

Tagóvoda 

 
Nyíltnap gyermeküket óvodába beírató 

szülők részére 
 

2019. 04.18. 

10. Szülőkkel, családokkal közösen 
szervezett hagyományőrző 

programjaink 

 
Kastélykert 

Óvoda 
 

 
Ficánka 

Tagóvoda 
 

Mihály napi vásár 2018.09.28. 2018.09.28. 

Márton napi lámpás készítés és felvonulás 2018.11.09 2018.11.09. 

Adventi kézműves délután 2018. december 10-14. 

Rendkívüli szülői értekezlet külső előadó 
meghívása 

2019.március  - 

Családi nap, Sportnap-egészségnap 2019. 06. hó  - 

Nyári játszóház és szalonnasütés 
2019. június 04-től 

– június 14-ig 
 - 

Közös kirándulás a szülőkkel -  2019. június 

   
 

11.  
Térítési díj díjfizetési 
kötelezettség,  

 
Kastélykert Óvoda 
Ficánka Tagóvoda 

 

 
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 

 

 
 
 
Óvoda gyermekétkeztetési térítési díj 
41/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 
 
 

Étkezés 

Nettó 

nyersanyagnorma 
 

Intézményi térítési 

díj 

 
Tízórai 85 

 
110 

 

Ebéd 254 320 

Uzsonna 85 110 

 
Összesen: 
 

424 540 
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12.  
Ingyenes 
gyermekétkeztetésről 

 
Kastélykert Óvoda 
Ficánka Tagóvoda 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint ingyenes bölcsődei és óvodai 
gyermekétkeztetést vehet igénybe 

 aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül 

 aki tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek  
 akinek a családjában tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

 akinek a családjában három vagy több 
gyermeket nevelnek 

 akinek nevelésbe vételét rendelte el a 
gyámhatóság 

 akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval,  

 munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj 
járulékkal csökkentett, azaz nettó 
összegének 130%-át. 

Igényt nyújthat be: 

 az óvodában járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes 
gyermekétkeztetést) 

 az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja 
 a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett gyermek 

gyermekotthonban nevelkedik, a gyermekotthon vezetője. 

 Étkezési térítési díj – kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások: 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 328/2011. 
(XII.29.) Kormány rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal. 

13.   
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény 
munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításai és időpontjai 

 
Kastélykert Óvoda 
Ficánka Tagóvoda 

 2018.10.19. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési, Ifjúsági 
és Sport Bizottságának 

92/2018. (X.18.) határozata A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda vezetőjének a 
2017/2018-as nevelési évről készített átfogó 

beszámolójáról: 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat fenntartásában működő 
óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló - átfogó beszámolója a 2017/2018-
as nevelési évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozta:  
 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az Önkormányzat fenntartásában 
működő Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda intézményvezetőjének az intézmény 
tevékenységről készített átfogó beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadta.  

 

2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2017/2018-as nevelési évre a 
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben 
teljesítette. 

Szakmai ellenőrzésről: 

 2018/2019 évben mesterpedagógus vizsga alkalmával 1 pedagógus eredményes vizsgát tett! 
 
A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános 
megállapításokat Veszprém Város Önkormányzatánál lehet megtekinteni. 

 
A Közzétételi lista frissítésének ideje: 2019.05.31. 


