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SZOMBATHELYI ÓVODÁK                                             

• Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 18 óvodát tart fenn a város területén, 103

csoporttal. Az óvodák gazdálkodási, tervezési, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és

beszámolási feladatait Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Szombathelyi Köznevelési Intézmények Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezete

(rövidített név: Szombathelyi Köznevelési GAMESZ) látja el.

• A 2017/2018-as nevelési évre a szombathelyi önkormányzati óvodákba 664 gyermek iratkozott

be, a beiratkozott gyermekek közül 558 gyermek kezdte meg 2017. szeptember 1. napján az

óvodát. A 18 önkormányzati fenntartású óvodában szeptemberben mindösszesen 2401 kisgyermek

kezdte meg a nevelési évet.



• Az óvodai jelentkezések alapján az óvodákban átlagosan 23 fős csoportlétszámokkal indulhat a

2017/2018. évi nevelési év.

• Óvodai felvétel: a fenntartó képviselői, valamint az Óvodavezetői Munkaközösség közösen

áttekinti, s megvitatja a jelentkezéseket. Elsődleges szempontok a jogszabályban foglaltak:

lakóhely, szülő munkahelye.

• Óvodavezetői Munkaközösség: Nagyon jól működő szerveződés Szombathelyen, magában

foglalja a 18 önkormányzati fenntartású óvoda vezetőjét. Általánosságban elmondható, hogy havi

szinten ülésezik, a fenntartó részvételével. Minden jelentős eseményről egyeztet (pl. :

beiratkozás, szünet, panaszügyek, étkeztetés…), továbbá szakmai előadókat is szerveznek.



Gyermeki jogok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény részletesen szól a

gyermeki jogokról.

„ A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy

fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek

növeléséhez.”

„ A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával,

ügyeinek intézésével foglalkozik.



Pénzbeli és természetbeni ellátások a gyermekvédelmi törvény alapján

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása

- családban élő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

130 %-át nem haladja meg az egy főre jutó havi jövedelem összege

- gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos,

s a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 140 %-át,

• Természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában,

• Gyermekétkeztetés,

• Szünidei gyermekétkeztetés,

• Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott 

gyermekeken túl, a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekeknek is biztosítja a déli meleg főétkezést az általános iskolában 

töltött utolsó tanév végéig.



Szombathely Megyei Jogú Város Óvodáiban biztosított egyéb 

szolgáltatások

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1. napjától egységesítette az óvodák által 

szervezett egyéb szolgáltatások rendszerét. A Közgyűlés az alábbiak szerint határozta meg az óvodák 

által szervezett egyéb szolgáltatások körét:

• idegen nyelvoktatás

• zeneovi

• korcsolyaoktatás

• óvodai úszásoktatás

• gyermektánc

• gyermektorna ( 2013. november 1. napjától kikerült a szolgáltatások köréből, tekintettel a 2013. 

szeptember 1. napjától hatályba lépett új Óvodai nevelés országos alapprogramjára)

• időszakos gyermekfelügyelet.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a szombathelyi nagycsoportos óvodások részére az

óvodai úszásoktatást, mint egyéb óvodai szolgáltatást alanyi jogon, térítésmentesen biztosítja.

(Felmenő rendszerben a 3., 5., és 9. évfolyamos tanulók úszásoktatását is támogatja

Önkormányzatunk.)



Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésének megszervezése, 

koordinálása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

óvodákban

• Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít 3 főállású gyógypedagógus státuszt,

valamint a szükséges pénzügyi forrásokat ahhoz, hogy a 18 önkormányzati óvodában a sajátos

nevelési igényű gyermekek magas színvonalú fejlesztése biztosított legyen.

• A három fő városi gyógypedagógus: 1 fő logopédus, 1 fő autista specifikus gyógypedagógus, 1 fő

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus. A három főállású szakember

mellett 22 gyógypedagógus megbízási szerződéssel látott el feladatokat a 2016/2017-es nevelési

évben heti 237 órában.

• A szakemberek beosztását, koordinálását egy fő önkormányzati szakszolgálati koordinátor végzi

megbízási szerződés alapján.





„Szent Márton Köpenye Szociális Program”

• Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-ben fogadta el a „Szent Márton Köpenye

Szociális Programot”, amelynek egyik eleme egy komplex egészségnevelési program kidolgozása

a város óvodásai, általános és középiskolásai részére. A program legfőbb célja, hogy az

egészségtudatos magatartás folyamatosan beépüljön a gyermekek mindennapjaiba. A programok

ingyenesek, minden óvodás és iskolás számára elérhetőek.

• Az óvodai program: „Légy egészséges, mint a makk” A program célja az egészség ismeretek

(tisztálkodás, fogápolás, táplálkozás, mozgás) megalapozása, bővítése az egyik legfogékonyabb

életkorban.

• A programban minden óvodarészt vett, tavaly közel 800 gyermekkel. A program

megvalósításában védőnők vettek részt, kifejezetten a gyermekek számára kifejlesztett interaktív,

játékos formában történt a megvalósítás.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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